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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 5/02
Ob-62323
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/304-14-10; e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja stanovanjskih objektov – 6 stolpičev za socialne upravičence v območju urejanja MS
8/3 Polje, Ljubljana.
4. Kraj dobave: MS 8/3, Polje, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo, Zarnikova 3,
Ljubljana; Olga Funa, univ. dipl. ek., tel.
01/306-14-12.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 2/02
Ob-62327
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/304-14-10; e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja 16 sta-
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novanj v štirih stanovanjskih objektih –
IV. a faza.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Tomačevo,
BS 4/5.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo, Zarnikova 3,
Ljubljana; Olga Funa, univ. dipl. ek., tel.
01/306-14-12.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 3/02
Ob-62329
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/304-14-10; e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja 36 stanovanj v devetih stanovanjskih objektih –
X. faza.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Tomačevo,
BS 4/5.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo, Zarnikova 3,
Ljubljana; Olga Funa, univ. dipl. ek., tel.
01/306-14-12.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 4/02
Ob-62330
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana,
tel.
01/306-14-36;
faks
01/304-14-10; e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sprememba namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Ul. Hermana
Potočnika 17.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo, Zarnikova 3,
Ljubljana; Olga Funa, univ. dipl. ek., tel.
01/306-14-12.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 01/02
Ob-62335
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvajanje inženiring storitev pri investicijah
na državnih cestah v RS za leto 2002 in
2003.
4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Marjan Jurkovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 02/02
Ob-62336
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja 1. etape ureditve ceste R2-410 odsek 1134 Mlaka-Kokrica, krožišče od
km 13 + 145 do km 13 + 385.
4. Kraj izvajanja: Kranj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Meta Cestnik, univ. dipl. inž. rud.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 03/02
Ob-62337
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija ceste R2-438 odsek 1306 od
km 3.080 do km 4.600.
4. Kraj izvajanja: Šentilj – Trate.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Matej Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 04/02
Ob-62338
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija ceste G1-3 odsek 322 Kapca–
Hotiza.
4. Kraj izvajanja: Kapca – Hotiza.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Matej Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 05/02
Ob-62339
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija ceste R3-710 odsek 1292 od
km 11.080 do km 12.200.
4. Kraj izvajanja: Spodnji Duplek-Dvorjane.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Matej Lapajne, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 06/02
Ob-62341
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja krožnega križišča “Na klancu“ v Medvodah na cesti R1-211/0212 v km
1+780.
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4. Kraj izvajanja: Medvode.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 07/02
Ob-62342
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja križišča Podplat na cesti G2-107 odsek 1276.
4. Kraj izvajanja: Rogaška Slatina.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 08/02
Ob-62344
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija ceste R1-210 odsek 1109 od
km 6+500 do km 7+254 Žabnica–
Grenc.
4. Kraj izvajanja: Škofja Loka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Ob-62353
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej; tel. 07/39-33-560, faks
07/39-33-577; e-pošta: sentjernej@siol.net.
3. Vrsta blaga, gradnje ali storitev ki
bodo predvidoma naročena v naslednjih
12 mesecih: predmet razpisa bo podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda.
4. Kraj dobave: Šentjernej.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: javni razpis se bo predvidoma izvedel v prvi polovici leta 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: do-

datne informacije se lahko zahtevajo pri Milanu Jakšetu, svetovalcu župana za komunalne zadeve na tel. 07/39-33-560.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlane zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Občina Šentjernej
Št. 403-2/02
Ob-62381
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 478-56-82, tel.
478-52-52.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvideno naročeno v naslednjih 12 mesecih: prodaja in distribucija
upravnih in sodnih kolkov specializiranim prodajalcem na drobno.
4. Kraj dobave: celotno področje Slovenije.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Finančna služba, Prežihova 4, Vesna Zupančič, faks 478-56-82, e-mail: vesna.zupancic@mf-rs-si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sukcesivna prodaja in
distribucija upravnih in sodnih kolkov v roku
36 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. 34404-01/2002
Ob-62389
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: redno vzdrževanje in varstvo občinskih cest, ki zajema: vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem
stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih drugih nesrečah in
ostala vzdrževalna dela v skladu z Zakonom
o javnih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest, Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Celje ter ostalimi
pozitivnopravnimi predpisi v RS, za obdobje
naslednjih treh let.
4. Kraj dobave: teritorij Mestne občine
Celje, ki je razdeljeno na dve območji (1.
ožje mestno območje in 2. območje lokalnih cest).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunalna direkcija Mestne občine Celje, Prešernova ulica 27, 3000 Celje, tel.
03/426-58-00 (Anatol Sazonov, inž.
gradb.).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: vrednost naročila je ocenjena na 259 mio SIT.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. januar 2002.
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9. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 11. januar 2002.
Mestna občina Celje
Št. 64000-0011/01
Ob-62537
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. št. 07/81-61-214, faks
št. 07/81-61-210, e-naslov: darja.lekse@obcina-sevnica.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dozidava in adaptacija OŠ Blanca.
4. Kraj dobave: Blanca.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: razpis za oddajo del
bo predvidoma v februarju 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Darja Lekše, univ. dipl. ekon., tel.
07/81-61-214.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: .
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Občina Sevnica
Št. 09/02
Ob-62561
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sanacija mostu čez Savo v Bresternici na cesti
R2-422.
4. Kraj izvajanja: regionalna cesta
R2-422/1333 v km 16.000.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Naca-Kaya, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Ob-62563
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 5,
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: obnova in dogradnja razstavnega objekta Slovenskega etnografskega muzeja.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za kulturo, Irena Lozič, tel.
01/478-59-00, e-mail: Irena.Lozic@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Ministrstvo za kulturo

Št.

Št. 10/02
Ob-62620
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sanacija zidu na cesti G2-102 odsek 1036 v
km 8.500.
4. Kraj izvajanja: cesta G2-102 odsek
1036 v km 8.500 (Sp. Idrija-Idrija).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Karmen Cian, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-62465
V zahtevi za objavo javnega razpisa za
oddajo naročila za dobavo in montažo medfaznih distančnikov na 2x110 kV Beričevo-Grosuplje in DV 2x110 kV Kleče-Okroglo II., odcep HE Mavčiče, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 107-110 z dne 28. 12.
2001 (št. objave 9/14, Ob-61493), se v
15. točki (merila za ocenitev ponudb) sklopa B popravi tipkarska napaka:
– rok montaže medfaznih distančnikov (5%) in ne (55%), kot je bilo navedeno
v prvotni objavi javnega razpisa.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 01/02
Ob-62348
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške in programske opreme ter
povezanih storitev po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora obsegati vso razpisano
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blago, oziroma opremo, delnih ponudb ne
bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v poslovne prostore naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/I. nadstropje v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa pogodbe. Predvideni rok dobave je do
50 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel. 01/431-52-55, v
sobi št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 13. 2. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 01/02 – Ponudba
za dobavo računalniške in programske opreme ter povezanih storitev – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 2.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
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– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da ima redno zaposlenega
vsaj enega certificiranega sistemskega inžinirja za področje diskovnih sistemov, oziroma ponudi storitve certificiranega sistemskega inženirja principala za področje diskovnih sistemov,
– zagotovilo, da bodo montažo in konfiguriranje sistema izvedli ustrezno strokovno
usposobljeni delavci,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenske dobe opreme,
– dokazilo o izvršeni najmanj eni dobavi
diskovnega sistema SAN velikosti najmanj 300
GB kateremukoli kupcu v RS v letu 2001,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred oddajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 14 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– dobavni rok (10% delež),
– odzivni čas od prijave napake (5%
delež),
– rok za odpravo napake (5% delež),
– cena letnega vzdrževanja celotnega
sistema (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 1. 2. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. 1. 2002.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 0512/3-308/1-02
Ob-62705
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava živil, raznih gospodinjskih artiklov in drugega potrošnega blaga za Debeli rtič.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Predmet javnega razpisa obsega naslednje sklope:
– sklop 1 - sveže sadje in zelenjava,
– sklop 2 - sadje in zelenjava - zamrznjen program,
– sklop 3 - sokovi, brezalkoholne in alkoholne pijače,
– sklop 4 - razno prehrambeno blago,
– sklop 5 - razni gospodinjski artikli in
drugo potrošno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 5), ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ankaran, Jadranska 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 10. 3. 2002, predvideni
datum zaključka pa 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za prehrano,
stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Dvig
razpisne dokumentacije in dodatne informacije Mira Pecl, tel. 01/519-37-00 ali
01/519-3793 (int. 313).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30800102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 2. 2002,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 2.
2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
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za merilom: cena, strokovna priporočila,
certifikat ISO in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 67 točk, za
strokovna priporočila 15 točk, za certifikat
ISO 10 točk, ter za finančno stanje ponudnika 8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3
Ob-62387
1. Naročnik: Osnovna šola Antona
Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske
Toplice.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske
Toplice, tel. 03/733-82-30, 03/733-82-42,
faks 03/733-82-39, elektronski naslov šole: osaart@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(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 živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske toplice – v tajništvu šole, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, dodatna pojasnila in
informacije pa ponudniki dobe pri Slugi
Zdenki – tel. 03/733-82-30, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 2. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 21. 1. 2002
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole št.
50700-603-33374.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Antona Aškerca,
Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Antona Aškerca, Aškerčeva
1, 3272 Rimske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo trikrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Osnovna šola Antona Aškerca,
Rimske Toplice
Št. 2
Ob-62396
1. Naročnik: Vrtec Mojca, Levičnikova
11, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/507-67-80, faks 507-61-89, elektronski naslov vrtca: vrtec.mojca@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(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 živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
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7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana – v tajništvu vrtca,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, dodatna
pojasnila in informacije ponudniki dobijo pri
Gabrijeli Močivnik-Štern, tel. 01/507-67-80,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 21. 1. 2002
dalje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole, št.
50104-603-52630.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 2. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Mojca, Levičnikova 11,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 2002 ob 10. uri, v prostorih Vrtca
Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo trikrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
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– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Vrtec Mojca Ljubljana
Ob-62469
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000
Ljubljana,
tel.
01/251-90-76
faks
01/251-91-19.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(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:
A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) slaščičarski izdelki in keksi,
E) konzervirani izdelki,
F) sadni sokovi,
G) sveže sadje in zelenjava,
H) ostalo prehransko blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2002 do 31. 3. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000
Ljubljana, v tajništvu šole, kjer ponudniki
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije
– tel. 01/251-90-76, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 2. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 21. 1. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50100-603-40365.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 2. 2002 ob 12. uri v prostorih
Osnovne šole Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljenje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,
– da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in BON
2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima odprt
račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik priloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto; kmetje
priložijo potrdilo o katastrskem dohodku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: 22. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila 7
točk,
– boljše reference 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti (popusti, sponzorstvo,ipd.) 4 točke,
– rok plačila 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročili: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ljubljana
Št. 400-00-1/2002
Ob-62472
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala v letu
2002 in 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj dobave: Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2002
do december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, II. nadstropje, soba 201,
tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 2. 2002 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so podrobneje
navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 18. 4. 2002 in predvideni datum
odločitve do 12. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Ida Škoda,
dipl. ek., tel. 01/478-44-32.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 03/02
Ob-62482
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2,
3320 Velenje, tel. 03/898-16-50, faks
03/898-16-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC 16/25 (1 + 5) s pogonom na
vsa štiri kolesa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: predsednik razpisne komisije Jože Drobež tel. 041/776-000,
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na Ž.R.
52800-678-80139 pri Agenciji za plačilni
promet - izpostava Velenje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 2. 2002
do 11.30.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 2. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
PGD Velenje, Žarova c. 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47 člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predsednik razpisne komisije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Prostovoljno
gasilsko društvo Velenje

Št. 1/2002
Ob-62495
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora, Vinska Gora 37/b, 3320
Velenje.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora, Vinska Gora 37/b,
3320 Velenje; tel. 03/589-02-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC 24/50 (1 + 2) s pogonom na
vsa štiri kolesa, motor EURO 3, močjo
228 kW, s trajnim odgonom za črpalko
in gasilsko nadgradnjo po tipizaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sprejemljivost ponudbe za celoten
sklop: gasilsko vozilo GVC 24/50 (1 + 2) s
pogonom na vsa štiri kolesa, motor EURO
3, močjo 228 kW, s trajnim odgonom za
črpalko in gasilsko nadgradnjo po tipizacijo;
2.a šasija (podvozje) s pogonom na vsa
štiri kolesa, motor EURO 3, močjo 228 kW,
s trajnim odgonom za črpalko;
2.b gasilska nadgradnja po tipizaciji za
vozilo navedeno v točki 3 (b) 1.
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Vinska Gora, Vinska Gora 37/b,
3320 Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
kompletno vozilo pod točko 3.(b)1, ali po
sklopih 3.(b)2a ali 3.(b)2b.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: predsednik
razpisne
komisije
Karli
Učakar,
041/776-193, Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora, Vinska Gora 37/b, 3320
Velenje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na Ž.R.
50750-678-76657, pri Agenciji za plačilni
promet – izpostava Žalec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 2. 2002 do 11.30.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora, Vinska Gora 37/b, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 2. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi PGD
Vinska Gora, Vinska Gora 37/b.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do podpisa pogodbe.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predsednik razpisne komisije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo
Vinska Gora
Št. 2200-01/02
Ob-62574
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,
3240
Šmarje
pri
Jelšah,
tel.
03/81-71-600, faks 03/81-71-626.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
notranje opreme za Knjižnico Šmarje pri
Jelšah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Knjižnica Šmarje pri
Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmarje pri Jelšah, Urad župana, Jožef Čakš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 1. 2002
do 15. 2. 2002, vsak dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 10.000 SIT z virmanom na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01000-0100003785 pred dvigom dokumentacije, s pripisom “dobava notranje
opreme za Knjižnico Šmarje pri Jelšah“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 2. 2002, ob 11. uri, Občina
Šmarje pri Jelšah - sejna soba, št. 33.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10 % vrednosti posla
(brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji / Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, osem dni
po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, plačilni pogoji 20 %, reference 10 %.
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Natančen način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-62576
1. Naročnik: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
2. Naslov naročnika: Gorjanska 2,
8311 Kostajevica na Krki, telefon
07/486-60-12, telefaks 07/486-60-14.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 21,000.000 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 slaščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: zamrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 10. skupina: olja in izdelki, 11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2,
8311 Kostanjevica na Krki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. marec
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne 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: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 14. februarja 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
040-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 14. februarja 2002,
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. februarja 2002, ob 15. uri, na naslovu Osnov-
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na šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, 8311 Kostanjevica na Krki.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovnanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. aprila 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. februar 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
86 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. januar 2002.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
Št. 01/02
Ob-62621
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
novih strežnikov Alpha arhitekture s
COMPAQ OpenVMS operacijskim sistemom, integracija v obstoječe okolje in
vzdrževanje opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 60 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS, Informacijska tehnologija, Igor Škof, Marjan Smolej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na 01000
-0000100090, sklic M05 270992-3000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. februarja
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. marec 2002 ob 10.30, v prostorih Banke Slovenije, soba 240.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 5. 2002, predvideni datum odločitve
1. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis.strezniki-alpha@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Banka Slovenije

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
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-62370
Župan občine Podčetrtek izdaja na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb, prispelih na javni razpis za
izbiro izvajalca za rekonstrukcijo objekta stara šola Polje ob Sotli v stanovanjske namene, Polje ob Sotli 3.
Na javni razpis iz predmetnega obvestila, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
87-88 z dne 9. 11. 2001, je na naslov Občine Podčetrtek prispelo 9 pravilnih vlog.
Komisija je ocenila vseh 9 ponudb. Po
ocenitvi in upoštevanju vseh meril za ocenjevanje je komisija ugotovila, da ponujena
vrednost vseh ponudb presega razpoložljiva sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago
in tudi ne more zagotoviti dodatnih sredstev
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za izvedbo javnega naročila in sklenila, da
se vse prispele ponudbe zavrne.
Ko bodo zagotovljena dodatna sredstva,
se bo pričelo ponovno s postopkom oddaje
javnega naročila, kar bo objavljeno v Uradnem listu RS.
Občina Podčetrtek
Št. 355-4/00
Ob-62058
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-301.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
cevovoda in vodohrana Log.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Log nad Škofjo Loko v
Poljanski dolini.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 8. 3. 2002
do 10. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije pa na istem
naslovu pri Mojci Šmid, tel. 04/51-12-308.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 10.000
SIT na transakcijski račun pri Banki
Slovenije, št. 01000-0100007180, sklic
18 76228-7141998-35540002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 2. 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 2. 2002, ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01) - 37. člen.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002, predvide-

ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
25. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba, rok izvedbe del, strokovna usposobljenost; način uporabe meril je
določen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002
Občina Škofja Loka
Št. 18/55/2002
Ob-62345
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana telefaks 01/474-27-02, tel. 01/474-27-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenovo
drugega, tretjega in četrtega nadstropja stavbe RCV (republiški center vodenja) Hajdrihova 2, Ljubljana.
(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: Republiški center vodenja, Hajdrihova 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno s pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji (največ
120 dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja III. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Anton Hanžič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 55.000 SIT, virmansko nakazilo 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 potrebno predložiti ponudbo: 27. 2. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3D2.1, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana 27. 2. 2002 ob 10. uri, v dvorani
RCV/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok in obračun v skladu z navodili in pogoji v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora poleg splošnih
pogojev, naštetih v 41 do 43 členu ZJN 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 27. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (95%),
– plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 74/01 z
dne 21. 9. 2001, Ob-55193.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja
Št. 403-1-2002-21303
Ob-62544
1. Naročnik. Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 045-86-92-00,
faks 045-86-92-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija občinskih cest v letu 2002, ocenjena vrednost 30,000.000 SIT (DDV vključen).
(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: Občina Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 3. 2002 do
15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Stanka Trifoni,
tel. 045-86-92-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
6.000 SIT (z vključenim DDV), na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
010000100007568, sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 2. 2002,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 2. 2002, ob 13. uri, konferenčna soba Občine Jesenice, I. nadstropje L.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z lastno bianco menico v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznega izvajalca za izvedbo naročila: vsak od ponudnikov
odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 24. 4. 2002; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Občina Jesenice
Št. 8/23-02
Ob-62567
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
komunalne infrastrukture in uličnega tlaka v ulicah, ki so zajete v II. fazi obnove
starega mesta Piran.
(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: KS Piran, staro mesto
Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
I. etapa: predviden pričetek del je 15. 3.
2002. Predviden čas dokončanja je 15. 5.
2002 in
II. etapa: predviden pričetek del je 15. 9.
2002. Predviden čas dokončanja je 15. 11.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100, Leon Grošelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2002,
do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Način plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2002, ob 13.15, v mali sejni sobi (št.
113) na Rižanskem vodovodu Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 4,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po
razpisnih pogojih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 4. 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-62354
V Uradnem listu RS, št. 1101-102 z dne
14. 12. 2001 je bil objavljen javni razpis za
oddajo naročila po odprtem postopku za
“Engineering and Consulting Services for
the NEK’s Technical Support Center (TSC)
Heating, Ventilation & Air Conditioning System”, Ob-60519.

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 25. 1. 2002 do 12. ure
in datum odpiranja ponudb na 28. 1.
2002 ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Finančna zavarovanja niso potrebna.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Popravek
Št. 29/77/2002
Ob-62564
Naročnik: Elektro-Slovenija, d.d.
Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
Zadeva: popravek 4. točke razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 105-106
z dne 21. 12. 2001, Ob-61019.
Naročnik bo upošteval delne ponudbe, ki bodo izdelane in predložene za
celoten obseg vsake posamezne projektne naloge. Ponudnik lahko kandidira za eno ali več projektnih nalog, vendar mora v ponudbi predložiti specifikacijo, pogodbo inp. za vsako projektno
nalogo posebej.
Vse ostale navedbe iz objave v Uradnem
listu RS, št. 105-106 z dne 21. 12. 2001,
Ob-61019 ostanejo nespremenjene.
Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 1. 2002.
Elektro-Slovenije, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega
omrežja
Št. NAB.LN 51/2001
Ob-62302
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. št. 07 4802 0, faks
07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: avtobusni prevoz delavcev NEK na delo in z dela (relacije so navedene v razpisni dokumentaciji (1B) .
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za posamezne relacije .
5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Lokalna nabava, Miroslav Bračun,
tel. 07/48-02-181.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearne elektrarna Krško,
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d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika - soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 2. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
zahtev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati samo splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN-1.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati do podpisa pogodbe s strani naročnika,
– datum odločitve 28. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 35%,
b) zagotovitev kvalitete 35%,
c) reference ponudnika 25%,
d) finančna moč ponudnika 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002 .
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 025-3/2002-1
Ob-62305
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira dobaviteljev goriva in dodatne opreme, 27. točka
priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije, po seznamu lokacij območnih geodetskih uprav, izpostav območnih geodetskih uprav in glavnega urada.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od sklenitve pogodbe do konca leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2002
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT, negotovinsko plačilo na žiro račun številka
50100-840-061-6163
18
251277141998-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 2. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
niso.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 30 dni po
odpiranju ponudb, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do konca
februarja 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– število servisov na območju izpostave
od 0 do 40 točk;
– oddaljenost najbližjega servisa od sedeža izpostave od 0 do 50 točk,
– brezplačne dodatne storitve od 0 do
10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 2. 2002.
Geodetska uprava RS

Št.
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Ob-62352
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo in Republika Slovenija –
Servis skupnih služb vlade RS.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana in Republika Slovenija – Servis
skupnih služb vlade RS, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: izdelava projektne dokumentacije (strojne instalacije, elektro instalacije, gradbene konstrukcije) za objekt “Garaže z atrijem“ v
zazidalnem območju CO 5/4, Metelkova – južni del v Ljubljani. Vrsta in obseg
del sta navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del: 10. 3. 2002;
– IDP projekti: 30 koledarskih dni po
podpisu pogodbe;
– PGD projekti: 30 koledarskih dni po
dokončanih in potrjenih IDP projektih;
– PZI projekti: 30 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih PGD projektih.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo,
kontaktna oseba: Jasna Senčur, tel.
01/432-53-96, faks 01/432-53-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro po predhodni telefonski
najavi, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na ŽR
št. 50100-603-40092 z obveznim pripisom
“Za razpisno dokumentacijo – Metelkova –
garaže z atrijem”.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo, Jasna Senčur.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 10. uri v prostorih
Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana, v 1. nadstropju, sejna
soba. Odpiranje bo vodil Miro Vute.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,600.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov.
13. Pravna povezava skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN-1): sklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja izvedbo
naročila s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1:

Stran

256 / Št. 3-4 / 18. 1. 2002

– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,
– ustrezna struktura zaposlenih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: 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: 23. 6. 2002, predvideni datum sprejema ponudbe: v skladu z
ZJN – 1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 100 točk,
– reference iz naslova projektiranja podzemnih parkirišč 21 točk,
– splošne reference iz naslova projektiranja drugih objektov visokih gradenj 10
točk,
– predhodno dokončanje projekta 10
dni – 10 točk,
– finančna sposobnost ponudnika 5
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisnimi pogoji natečaja
je avtor najvišje nagrajenega elaborata Samo Groleger, univ.dipl.inž.arh. pridobil pravico do izdelave arhitekturnega dela projektne dokumentacije za prenovo južnega dela
območja in je v skladu s podpisano pogodbo odgovorni vodja projekta za izdelavo projektne dokumentacije za objekt “Garaže z
atrijem“.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
in
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade RS
Št. 60-83/01
Ob-62360
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično varovanje
premoženja, dežurstvo in kontrola vodooskrbe v Komunali Novo mesto d.o.o.,
po prilogi 1B: 23-varovalne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Novo mesto, Leskovec
pri Novem mestu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
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do 31. 3. 2003, s tem, da si naročnik lahko
kadarkoli v tem obdobju organizira lastno
dežurno službo, z odpovednim rokom 3 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto; kontakna oseba za dodatne informacije Anton
Tomažin, za razpisno dokumentacijo Goran
Stanojević.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD - varovanje v Komunali Novo
mesto d.o.o.”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba
Goran Stanojević.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 2. 2002 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 8. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk,
– reference 10 točk,
– število zaposlenih 10 točk,
– skupni prihodek 5 točk,
– čisti dohodek 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-62365
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko v svojem imenu
ter po poblastilu državnih organov in drugih naročikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks: 01/478-86-49, e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev svetovanja, sistemske podpore in administriranja centralnega računalniškega sistema CVI.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Območje RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje 3. let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center
Vlade Republike Slovenije za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, soba 29;
Petra Rozman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali na
internetu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavnost 10 dni po veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev, rok plačila 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval naslednjih pogojev:
4.13.1.1 Na poslovnem področju
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov,
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2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
1998 dalje,
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjene pogodbe s katerimi pokriva izvajanje storitev z zahtevanega
področja predmeta javnega razpisa (glej
specifikacijo točka 1 in 2.1),
6. delovanje ponudnika na razpisnem področju več kot 3 leta in najmanj ena pogodba sklenjena pred 1. 1.1999,
7. en dokument, ki dokazuje kakovost
organizacije poslovanja ponudnika
4.13.1.2 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije,
3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih dveh letih pred objavo razpisa),
4. letna realizacija nad 250 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja
za leto 2000 z upoštevanjem kasnejših – z
verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri
sredstev,
4.13.1.3 Kapacitete in opremljenost
ponudnik razpolaga z ustreznimi prostori
za opravljanje storitev, ki so predmet razpisa in potrebno opremo za izvajanje storitev
in izpolnjuje naslednje pogoje:
– primerna delovna površina na zaposlenega;
– delovna mesta za operaterje in tri delovna mesta za sistemske administratorje
zagotavlja naročnik na svoji lokaciji, ostala v
ponudnikovih prostorih na lokaciji, ki mora
omogočati širitev poslovanja do 20% letno,
oziroma do 50% v treh letih brez dodatnih
stroškov za naročnika;
– 24-urno tehnično in fizično varovanje
(požar, vlom, dostop);
– notranje ožičenje v skladu z zahtevami in priporočili CVI za izgradnjo LAN
www.gov.si/strojna/ (zahteve za izgradnjo
Lan v3.0),
– izjavo Telekom d.d. ali drugih ponudnikov telekomunikacijskih storitev za možnost vzpostavitve direktne povezave prenosne hitrosti vsaj 128 kbit/sek med lokacijo
ponudnika in naročnika v roku vsaj dveh
mesecev od naročila
4.13.1.4 Kadri
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje zahtevanih storitev

2. ponudnik razpolaga s kadri, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– vsaj 2 zaposlena, ki imata najmanj 3
leta delovne dobe v državni upravi na delovnih mestih upravnih ali višjih upravnih
delavcev,
– vsaj 1 zaposlen z izobrazbo univ.dipl.
pravnik ali dipl. pravnik ali univ. dipl. upr.organizator ali dipl upr. organizator,
– vsaj 1 zaposlen z opravljenim strokovnim izpitom, ki je predpisan za delavce, ki
vodijo upravni postopek,
3. izobrazba za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve,
– za operaterska dela,
– najmanj trije zaposleni imajo srednješolsko izobrazbo,
– za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela,
– najmanj trije zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo,
4. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve;
– za operaterska dela,
– najmanj 3 zaposleni izkazujejo posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa iz
specifikacije pod točko 1.1,
– za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela,
– za vsako od storitev, ki so predmet
javnega razpisa iz specifikacije pod točko
2.1 vsaj 2 zaposlena izkazujeta posebna
znanja/izkušnje s tega področja.
Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala.
Za ustrezno usposobljenost posameznega
kadra za poznavanje in podporo na strokovnem področju šteje tudi izjava organizacije,
za katero je posamezni delavec opravljal
navedena dela z navedbo delovnih izkušenj
na strokovnem področju in delovne dobe
na posameznem področju, ki pa ne sme biti
manjša od 2 let.
5. delovne izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve;
– za operaterska dela,
– najmanj 3 zaposleni morajo imeti več
kot 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet javnega razpisa iz
specifikacije pod točko 1.1,
– za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela,
– najmanj 3 zaposleni iz drugega odstavka točke 3 morajo imeti več kot 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki so
predmet javnega razpisa iz specifikacije pod
točko 2.1.
Povprečne delovne izkušnje zahtevano
izobraženih in usposobljenih za delo na strokovnem področju pri delu na strokovnem
področju morajo biti najmanj 2 leti;
6. razpoložljivost kadrov
– organizacija dežurne službe za zagotavljanje razpoložljivosti centralnega računalniškega sistema in podsistemov 24 ur dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 2 urnim
odzivnim časom (od prejema sporočila do
začetka opravljanja del),
– prisotnost najmanj treh delavcev na lokaciji naročnika od ponedeljka do petka
med 7 in 15. uro za izvajanje storitev vzdrževanja operacijskih sistemov in aplikacij,
– prisotnost najmanj enega operaterja v
prostorih naročnika 24 ur/dan, in sicer od
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ponedeljka oziroma prvega delovnega dne
od 6. ure zjutraj do sobote oziroma prvega
dela prostega dne do 6. ure zjutraj (po
posebnem naročilu tudi med dela prostimi
dnevi)
7. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem,
8. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih
4.13.1.5 Ostale omejitve
1. vodstveni delavci ponudnika in morebitni lastniki ne smejo biti povezane osebe sorodstvene vezi med vodstvenimi delavci
ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki bodo izvajali naloge za naročnika in vodstvenimi ali zaposlenimi delavci Centra Vlade RS
za informatiko na področju razpisa, in sicer
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena ali če so z njimi v zakonski ali
izvenzakonski zvezi, ne glede na to ali je
zakonska zveza prenehala ali ne;
2. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih
4.13.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
4.13.2.1 Kakovost opravljanja razpisanih storitev.
Merilo:
1 točka: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
3 točke: postopek pridobivanja ISO certifikata na področju organizacije poslovanja
ponudnika;
6 točk: pridobljen ISO certifikat na področju organizacije poslovanja ponudnika.
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost poslovanja ponudnika, kot so normativi in drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki presojajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi
recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd.
4.13.2.2 Zadovoljiva stopnja finančne
varnosti in poslovni izid iz dejavnosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 4. 2002, predvideni datum odločitve 15. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo:
1 točka: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti v letu 2000.
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4.13.2.3 Kadri
Merilo:
1 točka: za vsakega nadaljnjega zaposlenega za sistemska, aplikativna, razvojna
in svetovalna dela nad pogojem, ki ima izkazana zahtevana znanja iz strokovnega področja
1 točka: za vsakega nadaljnjega zaposlenega za sistemska, aplikativna, razvojna
in svetovalna dela nad pogojem, ki ima izkazano zahtevano izobrazbo.
Skupno število točk iz zgornjih dveh meril ne more preseči 8 točk.
4.13.2.4 Izkušnje
Merilo:
2 točki: povprečne delovne izkušnje zahtevano izobraženih in usposobljenih za delo na strokovnem področju pri delu na strokovnem področju od 4 do 6 let;
4 točke: povprečne delovne izkušnje zahtevano izobraženih in usposobljenih za delo na strokovnem področju pri delu na strokovnem področju nad 6 let;
Za ustrezne izkušnje posameznega kadra za poznavanje in podporo na strokovnem področju šteje izjava ponudnika z navedbo delovnih izkušenj na strokovnem področju in delovne dobe zaposlenega.
4.13.2.5 Dolgotrajnost delovanja ponudnika
1 točka: za delovanje ponudnika na razpisanem področju za vsako leto nad pogojem (3leta), vendar število točk ne more
preseči 3 točk.
4.13.2.6 Cena
Ponudba se bo ocenjevala tako, da se
bo zmnožilo ceno in število ur, ki so predvidene mesečno za vsako od naštetih vrst
del:
a) svetovanje (20 ur),
b) načrtovanje in optimizacija obdelav
(120 ur),
c) inštalacija sistemske programske
opreme (110 ur),
d) sistemsko programiranje (1100 ur),
e) odkrivanje napak (350 ur),
f) testiranje sistemske programske opreme (150 ur),
g) izobraževanje (5 ur),
h) operaterska dela (800 ur).
Tako bomo dobili vrednosti posameznih
vrst dela, katerih seštevek bo predstavljal
skupno mesečni znesek. Točke se bodo
dodeljevale na podlagi stroška, ki ga bo
imel Center Vlade RS za informatiko. Strošek obsega:
a) 36 mesecev po skupnih mesečnih
cenah v sedanjem predvidenem obsegu,
b) 3 mesečni morebitni stroški prehoda
na novega izvajalca v obsegu od a) do e) v
skupnem znesku: 55,000.000 SIT.
S pomočjo naslednje formule se bo izračunalo število točk, ki jih bo prejel posamezni kandidat. V formulo se vnese strošek, ki ga bo imel Center Vlade RS za informatiko s posameznim naročnikom.
100*(1-(S-Smin)/Spov)
S……..strošek, ki ga predstavlja ponudba ocenjevanega kandidata,
Smin…najnižji strošek vseh veljavnih ponudb,
Spov…povprečje vseh stroškov veljavnih ponudb.
Točke se bo zaokroževale na cele vrednosti.
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Kolikor bo rezultat po formuli negativen,
se upošteva 0 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumantacija je na voljo na
spletnih straneh naročnika na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi
z javnim naročilom lahko ponudniki postavljajo preko informacijskega sistema, dosegljivega na naslovu: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Center Vlade Republike Slovenije za
informatiko
Št. 2-1/02-46/10
Ob-62374
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.
237-31-03, faks 237-31-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vzdrževanje javne razsvetljave na območju mesta Kranja – mestne krajevne skupnosti, št. kategorije storitve iz priloge 1A: 1. storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2002
do 1. 3. 2007.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kontaktna oseba Stanislav Koren.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 15.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Kranj, št.
01000-0100006404, pri Banki Slovenije,
s pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdrževanje javne razsvetljave”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 2. 2002 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 215.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje javne razsvetljave – ponudba,
ne odpiraj!” in številko objave tega razpisa,
ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 13. 2. 2002 ob
13. uri, v sobi št. 9, Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevani: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakona o javnih naročilih 47. člen): v skladu z
Zakonom o javnih naročilih.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– registracija ponudnika ali dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravnega organa, za samostojne podjetnike priglasitveni list DURS-a,
– dokazila o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,
– dokazilo, da mu v zadnjih petih letih ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od
30 dni od te objave,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke, da bo predložila garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3 ali vsebinsko enakovredni
obrazec ponudnikove banke ne starejše
od 30 dni od te objave, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za leto
2000,
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejše od 30 dni od te objave in lastna izjava o
poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih,
– dokazilo, da v preteklih 5 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponudnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne
starejše od 30 dni od te objave oziroma
izjavo o nekaznovanju,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog pogodbe o izvajanju del,
– izjava, da podatki niso zavajujoči oziroma, da so resnični,
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
60 dni od dneva odpiranja ponudbe, odlo-
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čitev o sprejemu ponudbe je 15 od dneva
odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika za enaka ali podobna dela v zadnjih treh letih: 30 točk,
– tehnična opremljenost z dokazili: 40
točk,
– odzivni čas za nujne posege: 15 točk,
– fiksnost ponudbene cene: 20 točk,
– rok plačila: 15 točk,
– ponudbena vrednost: 170 točk,
– ostale ponudbe po izračunu: minimalna vrednost krat 170 deljeno s ponudbeno
vrednostjo.
(Opomba: najugodnejša ponudba je tista, katera po merilih za izbiro doseže največje število točk.)
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
osebno ali po telefonu 04/237-31-57, Stanislav Koren.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Mestna občina Kranj
Ob-62376
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29, 1000
Ljubljana, 01/478-26-00, 01/478-26-32, telefaks 01/251-23-12, e-mail: branko.vidrih@gov.si .
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS 39/00):
dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Vlade Republike Slovenije, njenega predsednika, ministrstev, organov in organizacij v sestavi in
drugih državnih organov, dnevno spremljanje poročanja tujih medijev o Sloveniji ter priprava klipingov iz domačih in
tujih medijev (priloga 1B, točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb samo za vse storitve
skupaj.
5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. april
2002, končanje 31. december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad vlade za
informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Branko Vidrih – samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. februar 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Urad vlade za informiranje
(tajništvo direktorice), Slovenska 29, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. februar 2002 ob 11. uri, Urad
vlade za informiranje, Slovenska 29, Ljubljana, sejna soba (VI. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da –
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti storitve, to je v višini 5,5 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno plačilo na podlagi opravljenega dela
– dnevnega spremljanja medijev in priprave klipingov – in izstavitve računa. Rok plačila: 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): da - pogodba
oziroma drugi pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki opredeljuje odgovornost posameznega izvajalca pri izvedbi celotnega naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost? ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve?: da –
skladno z določili razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 25. april 2002; datum predvidene
odločitve o izboru ponudbe: 1. marec
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta in celovitost ponujene storitve: 40 točk,
– reference pri podobnih storitvah: 15
točk,
– druge ugodnosti / dodatne storitve:
15 točk,
– cena: 30 točk;
Obrazložitev meril je v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalec spremlja poročanje medijev in na osnovi deskriptorjev in gesel, ki jih
določi naročnik, pripravi izbor prispevkov,
ki jih v dogovorjenih terminih posreduje Uradu vlade za informiranje. Ponudnik mora
zagotoviti fotokopije prispevkov, objavljenih
v tiskanih medijih, in magnetograme prispevkov, objavljenih v elektronskih medijih, ter v
elektronski obliki (oziroma skenirane) zapise vseh prispevkov, kar naročniku omogoča računalniško pregledovanje, analiziranje
in arhiviranje prispevkov. Pri tem mora izvajalec upoštevati v razpisni dokumentaciji
opredeljene tehnične zahteve.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. januar 2002.
Urad vlade za informiranje
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Št. 40305/01-04/02-BP
Ob-62377
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, telefon: 04/58-80-846, telefaks:
04/58-80-350, e-mail: obcinakg.pristavec@g-kabel.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) za športno dvorano Bezje v Kranjski Gori; št.
kategorije 12 - Priloga 1 A - storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec - avgust
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, Boštjan Pristavec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do 11. 4. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 11. 4. 2002; predviden datum odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika
15. 2. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, Izdelava projektov za objekte, ki so
po obsegu in zahtevnosti podobni razpisanemu 30 % .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Občina Kranjska Gora
Št. 1/02
Ob-62388
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e, Laško.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: kompaktiranje odpadkov
na deponiji nenevarnih odpadkov – (priloga 1 B – 27. druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja za celoto.
5. Kraj izvedbe: Deponija nenevarnih –
komunalnih odpadkov Strensko – Občina
Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od izvedbe JN
do konca leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Organizacija
dela; Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR št.
06000-0044919932, ali na blagajni podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, Laško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2002 ob 14.15, na sedežu
podjetja v Laškem, Podšmihel 1e.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog v višini 5% predračunske vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje je zagotovljeno z gospodarskim načrtom podjetja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do konca leta 2001, odločitev o
sprejemu ponudbe bo podana do 15. 5.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 40308/01/2002/25-6
Ob-62440
1. Naročnik: Občina Škofljica
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje rednega vzdrževanja, varstva in obnavljanja lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Škofljica (sklic: Priloga 1A
točka 1).
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja se v celoti, brez sklopov.
5. Kraj izvedbe: lokalne ceste in javne
poti na območju Občine Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: delo se oddaja za obdobje treh let, do leta 2004
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v
tajništvu v času uradnih ur in sicer ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure in v
sredo od 15. do 17. ure, vodja javnega
naročila je Vesna Tomažin, ek.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
št. 01/366-78-72 pod šifro: Vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti, do najkasneje
pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 3.000 SIT z virmanskim nalogom na transakcijski račun
01000-0100000972 sklicna številka:
00 40308-01/02
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti najkasneje do 25. 2.
2002, do 12. ure v tajništvu.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, 1291 Škofljica.

Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj - Ponudba JR, Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini
Škofljica “.
10 Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb se prične
25. 2. 2002, ob 12.30. Naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
v sejni dvorani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe:/
12. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah, potrjenih s strani strokovnega nadzorstva v 60 dneh po
potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne , poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je navedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost:/
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve:/
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve:/
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena,
(b) reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Občina Škofljica
Ob-62467
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz in ravnanje separacijske jalovine, sklic
1B/27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: odlagališče jamske jalovine RTH, d.o.o. Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 36 mesecev.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Oddelek
za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 2. 2002 ob 10. uri, na RTH
d.o.o., na Oddelku za investicije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
kolikor ponudba na letni ravni presega
30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o rudarstvu (Zrud) Ur. l. RS, št. 56/99,
Pravilnik o tehničnih normativih za podzemno
pridobivanje premoga (Ur. l. SFRJ, št. 4/89,
45/89, 3/90, 54/90), Pravilnik o tehničnih
normativih za površinsko izkoriščanje rudnin
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86 in 62/87).
(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: do 11. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 40 točk,
– tehnična uposobljenost – opremljenost
ponudnika do 10 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– reference do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Ob-62475
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču: Čatež – Sredno
polje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, odsek Krška vas – Obrežje, najdišče Čatež –
Sredno polje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe 2 meseca.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ž.r. št. 52100-609-63134, s pripisom
“JR ZAR AC Sredno polje”, pripisati davčno
številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 2.
2002 ob 14. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika
na osnovi naslednjih meril:
Ponder

1. reference ponudnikov (R)
2. kadri za izvedbo razpisanih del (K)
3. opremljenost ponudnikov (O)
4. ponudbena cena (C)

0,5
0,6
0,5
0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (———————)
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk (T) po sledeči
formuli:
T = 0,5×R + 0,6×K + 0,5×O + 0,5×Ct
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z javnim naročilom
JR ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Ob-62476
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
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2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču: Draga.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, odsek Kronovo – Smlednik, najdišče Draga.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe 70 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko, na ž.r. št. 52100-609-63134, s
pripisom “JR ZAR AC Draga”, pripisati
davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 2.
2002 ob 12. uri v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
Ponder

1. reference ponudnikov (R)
2. kadri za izvedbo razpisanih del (K)
3. opremljenost ponudnikov (O)
4. ponudbena cena (C)

0,5
0,6
0,5
0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (———————)
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk (T) po sledeči formuli:
T = 0,5×R + 0,6×K + 0,5×O + 0,5×Ct
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z javnim naročilom
JR ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Ob-62477
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40, faks
07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščit-

nih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču: Požarnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC,
odsek Kronovo – Smlednik, najdišče Požarnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: predvidoma 15. 4. 2002. Čas izvedbe 40 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ž.r. št. 52100-609-63134, s pripisom
“JR ZAR AC Požarnica”, pripisati davčno
številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 2.
2002 ob 11. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki nastopa kot skupina izvajalcev,
nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
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(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
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
Ponder

1. reference ponudnikov (R)
2. kadri za izvedbo razpisanih del (K)
3. opremljenost ponudnikov (O)
4. ponudbena cena (C)

0,5
0,6
0,5
0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (——————)
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk (T) po sledeči formuli:
T = 0,5×R + 0,6×K + 0,5×O + 0,5×Ct
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega
ulica 1, 8000 Novo mesto, s pripisom
“Vprašanje v zvezi z javnim naročilom JR
ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Ob-62478
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču Bič.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:

ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, odsek Bič – Korenitka, najdišče Bič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno1 mesec.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ž.r. št. 52100-609-63134, s pripisom
“JR ZAR AC Bič”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 2.
2002 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

1.
2.
3.
4.

reference ponudnikov (R)
kadri za izvedbo razpisanih del (K)
opremljenost ponudnikov (O)
ponudbena cena (C)

Ponder
0,5
0,6
0,5
0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (———————)
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk (T) po sledeči formuli:
T = 0,5×R + 0,6×K + 0,5×O + 0,5×Ct
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z javnim naročilom JR ZAR
AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Ob-62479
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču: Čateški grič.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC,
odsek Krška vas – Obrežje, najdišče Čateški grič.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe 2 meseca.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ž.r. št. 52100-609-63134, s pripisom
“JR ZAR AC Čateški grič”, pripisati davčno
številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 2.
2002 ob 13. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko vnovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 2. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
Ponder

1. reference ponudnikov (R)
2. kadri za izvedbo razpisanih del (K)
3. opremljenost ponudnikov (O)
4. ponudbena cena (C)

0,5
0,6
0,5
0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (———————)
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk (T) po sledeči formuli:
T = 0,5xR + 0,6xK + 0,5xO + 0,5xCt
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega
ulica 1, 8000 Novo mesto, s pripisom
“Vprašanje v zvezi z javnim naročilom JR
ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Št. 4803
Ob-62502
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, telefaks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-000.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava varnostne ocene v skladu s projektom Periodične varnostne ocene za NE Krško.
Priloga 1A - storitve, št. kategorije 8.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: storitev idelave varnostne ocene bo opravljena pri dobavitelju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:

Začetek del:
– marec 2002,
– postopna dobava uvodnih ter končnih
poročil v skladu z določenimi roki,
Konec del: končno poročilo decembra
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, Uvozna nabava, Jasna
Božić-Pavlić, inž. dov. Jože Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 2. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Uvozna nabava.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 2. 2002 ob 13. uri v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ponudnik mora izvesti delo v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi in standardi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve so natančno podane v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavno ponudbe do
15. 5. 2002, predvideni datum odločitve
do 15. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
tehnični vidik:
– obseg storitvi in dobave dokumentov,
– plan/način obdelave;
– usposobljenost osebja - profil podjetja
in usposobljenost,
– cena in plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-62503
1. Naročnik: Lekarne Ptuj.
2. Naslov naročnika: 2250 Ptuj, Trstenjakova 9, tel. 02/771-60-01, faks
02/771-60-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma
1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje računovodskih storitev (9. točka
1A ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev 12
mesecev po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lekarne Ptuj,
2250 Ptuj, Trstenjakova 9, Potočnik-Benčič Darja, mag. farm., tel. 02/771-60-01;
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa, do datuma oddaje ponudb,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + DDV (20%),
št. žiro računa: 52400-603-30528, pri
Agenciji RS za plačilni promet Ptuj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova 9.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 2. 2002 ob 9. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po odpiranju ponudb; predvideni datum odločitve 15. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Lekarne Ptuj
Ob-62504
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javnega razpisa je najem storitev mobilne telefonije za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oznaka razpisa:
GSM-01/02.18-S. Klasifikacija storitve po
prilogi 1B ZJN-1 je 27 - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Lokacije Območnih
enot naročnika po Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljene so največ tri variantne ponudbe.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dobava bo takoj
po podpisu pogodbe, predvidoma v prvi polovici marca 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota
Informacijski center, Janez Škufca, tel.
01/30-77-361, faks 01/23-12-667, e-mail: janez.skufca@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtevkom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: predložitev ponudb: sreda, 13. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo naročnika, soba
345/III.
Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 13. 2. 2002 ob 12.30 v sejni
sobi naročnika, soba 342/III:
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je nepreklicna bančna garancija
za resnost ponudbe in nepreklicna bančna
garancija izbranega ponudnika za izpolnitev pogodbenih obveznosti za čas nudenja
storitev mobilne telefonije.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– pokritost prebivalstva z aktivnim signalom nad 90%,
– zagotavljanje servisnih storitev za tehnično opremo,
– vodenje evidenc o opremi naročnika
in administriranje pri nudenju storitev (pooblaščen predstavnik za naročnika),
– zaračunavanje storitev po zahtevah naročnika (po organizacijskih enotah).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 31. 4. 2002. Odločitev o najugodnejšem ponudniku bo naročnik sprejel v drugi
polovici februarja 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika na podlagi naslednjih
meril:
– cena telefonskih pogovorov v okviru
istega mobilnega omrežja,
– cena telefonskih pogovorov s stacionarnim omrežjem,
– cena telefonskih pogovorov med mobilnimi omrežji,
– cena prenosa podatkov,
– cena mesečne naročnine, najemnine,
– pokritost porebivalstva s signalom,
– število uporabnikov istega omrežja,
– število sklenjenih gostovanj pri tujih
operaterjih,
– ocene obsega prometa pri posameznih vrstah storitev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki bo v torek,
29. 1. 2002 v sejni sobi naročnika, soba
342/III, ob 11. uri.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Zavod za zdravsteno zavarovanje
Slovenije,
Področna enota Informacijski center
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Št. 34401-0001/02
Ob-62545
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 67, 8275
Škocjan, telefon/telefaks: 07/307-63-10,
e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje, varstvo in obnova lokalnih makadamskih in
asfaltnih cest in javnih poti na Območju
Občine Škocjan za leto 2002 - št. kategorije 1 - Priloga I A - storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škocjan.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Petra Pozderec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer vse do 27. februarja
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. februar 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. marec 2002, ob 11. uri, sejna
soba Občine Škocjan, Škocjan 67, p.
Škocjan.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. junija 2002, predviden datum odločitve: 6. marec 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. januar 2002.
Občina Škocjan
Št. 961-16/01
Ob-62548
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: ponovni razpis za
finančni leasing za poslovni objekt Iskra
PRINS, Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje (1A zap. št. 6b).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana
(klet, soba 02).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od dneva
te objave do dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 2. 2002,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
04), z oznako “Ponudba - ne odpiraj“ in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “finančni leasing“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
2002, ob 12.15 v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti storitve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po roku, ki je predviden za oddajo ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
leasinga.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko vse dodatne informacije in pojasnila dobijo le v pisni obliki
pri Hanžič Leopoldu, faks 01/476-99-06.
Skrajni rok, do katerega ponudniki lahko
zahtevajo pojasnila je 15. 2. 2002, do
12. ure.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 0512/3-308/108-01
Ob-62562
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izvedba generalne obnove helikopterja AB-412 S5-HPA.
Podrobnejši opis storitve in ostale zahteve naročnika so razvidni iz razpisne dokumentacije.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 1. storitve vzdrževanja
in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti in ne po
posameznih sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet naročila v celoti.
5. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe naročila je 1. 4. 2002.
Predvideni zaključek izvedbe naročila je največ 180 dni od podpisa pogodbe, pri čemer mora ponudnik pričeti z izvedbo generalne obnove najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
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v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30810801.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 2. 2002,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 –
vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 2.
2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila za 70% vrednosti mora biti najmanj
45 dni od dneva uradnega prejema računa,
ki je izstavljen po končani izvedbi obnove
helikopterja, oziroma po uspešno izvršeni
primopredaji, za 30% vrednosti pa mora biti
rok plačila do dne 15. 1. 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o letalstvu (Ur. l. RS, št. 18/01);
– odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Ur. l. RS, št. 54/97);
– pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo (tudi helikopter o.p.p.)
odvisno od njegove kategorije in namena
(Ur. l. SFRJ, št. 59/84);
– pravilnik o hrupu zrakoplovov (Ur. l.
RS, št. 55/00);
– Mednarodna konvencija o civilnem letalstvu z aneksi, ki so podlaga za izdelavo
nacionalnih predpisov (Chikaška konvencija);
– JAR 145 – vzdrževanje helikopterjev
(nacionalni predpis)
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: imen in
strokovne kvalifikacije oseb, odgovornih za
izvedbo storitve ponudnikom ni potrebno
podati.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki
ustreza meriloma: cena in finančno stanje
ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 90 točk, za
finančno stanje ponudnika pa 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1/2002
Ob-62565
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00,
faks 02/252-55-63.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: receptorske storitve (1B-27) v študentskih domovih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v
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Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Andrej Kuster.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
14. 2. 2002, vsak delovnik od 9. do 13.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT, na ŽR
51800-603-31385.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 2. 2002,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Študenski
domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 2. 2002, ob 12. uri, Študentski
domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: splošni predpisi.
(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: veljavnost do 22. 4.
2002, odločitev do 15. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitev 85%,
– reference 10%,
– plačilni pogoji 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: za oddajo naročila je že bil izveden
javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51522, ki ga
je Državna revizijska komisija razveljavila.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Univerza v Mariboru,
Študentski domovi Maribor
Št. 1
Ob-62579
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 449-20-00, faks
449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: natečaj za:
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1. oblikovanje 1 znamke, 1 ovitek prvega dne (OPD) in 1 žiga prvega dne ter
2. oblikovanje 1 znamke in 1 žiga
prvega dne.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: zaključek 1. 4.
2002 oziroma 1. 5. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve – nabavna služba,
informacije o razpisu lahko ponudniki dobijo v sektoju za finančne zadeve.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13.
uro, vsak delavni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sektor
za finančne zadeve – nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po izidu serije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: potrdilo o registraciji in opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da ponudnik
ni prenehal opravljati dejavnost, ki ga izda
pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo, da ni
pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe), potrdilo, da 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, potrdilo, da so poravnani vsi davki in prispevki in
druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: povezanost med osnutkom znamke in priložno-
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stnim dogodkom do 20%, kompleksnost rešitve do 20%, umetniški vtis do 20%, lastna
ideja ali povzetek po drugem avtorskem delu do 20%, primernost osnutka: do 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 2/02
Ob-62580
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: razvojni projekt – Vizualna podatkovna baza križanj
cest z železnico s predlogi izboljšanja
prometne varnosti.
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 in velja za
celotni premet naročila.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče –
soba št. 21/I)
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2002 ob 10.30, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izplačila se izvajajo na podlagi poročila o opravljenem delu in izdanega računa. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa. Predplačil ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,
– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzitetno izobrazbo, je redno zaposlen pri ponudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,
– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo…), ki se navezuje na predmet tega naročila,
– ponudnik zagotavlja vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 5. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb), predvideni datum
odločitve o izbiri je 28. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe sestoji iz ocen:
Vplivni delež

1. obrazložitve naloge (Oobr)
30%
2. sposobnosti ponudnika (Osp)
30%
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan)
5%
4. roka izdelave (Ori)
5%
5. cene ponudbe (Ocp)
30%
skupaj
100%
Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):
T = 30*Oobr + 30*Osp + 5*Ozan + 5*Ori + 30*Ocp
Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 1/02
Ob-62581
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: razvojni projekt – Redno vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena in velja za
celotni predmet naročila.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, (vložišče – soba št. 21/I).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 2. 2002 ob 10. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izplačila se izvajajo na podlagi poročila o opravljenem delu in izdanega računa. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa. Predplačil ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,
– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzitetno izobrazbo, je redno zaposlen pri ponudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,
– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo…), ki se navezuje na predmet tega naročila,
– ponudnik zagotavlja vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

Št.

(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: 26. 5. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb), predvideni datum
odločitve o izbiri je 28. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe sestoji iz ocen:
Vplivni delež

1. obrazložitve naloge (Oobr)
30%
2. sposobnosti ponudnika (Osp)
30%
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan)
5%
4. roka izdelave (Ori)
5%
5. cene ponudbe (Ocp)
30%
Skupaj
100%
Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):
T = 30*Oobr + 30*Osp + 5*Ozan + 5*Ori + 30*Ocp
Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Direkcija RS za ceste
Št. 353-02/02
Ob-62615
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih
Dorfarje, Forme in Sv. Duh (IDP, PGD,
PZI), 1A.
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: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izdelava IDP v
treh mesecih po podpisu pogodbe, izdelava PGD, PZI v dveh mesecih po pridobitvi
lokacijskega dovoljenja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo v vložišču občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, dodatne informacije Irma Tancek, tel. 04/51-12-331.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno plačati na transakcijski račun pri Banki
Slovenije, št. 01000-0100007180, sklic
18 76228-7141998-03530202.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 27. 2.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 2. 2002 ob 12. uri v mali sejni
sobi občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po oddaji posameznega projekta.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do dokončanja del, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do 12. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Občina Škofja Loka

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. 2/02
Ob-62357
1. Naročnik: Osnovna šola Prevole.
2. Naslov naročnika: OŠ Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje, tel. 07/30-43-904,
faks 07/30-43-133.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Prevole.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in jajca,
4. ribe,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. testenine,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino, več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 28. 2. 2005, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: OŠ Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
31. 1. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: OŠ Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
3. da ponudnik nudi dostavo blaga fco.
skladišče naročnika, razloženo,
4. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 1. 2002, 10. 2. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena in kvaliteta.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Jože Hribar, tel. 07/30-43-904.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Osnovna šola Prevole
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Št. 13-01
Ob-62480
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kardiološki medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino oziroma skupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 5. 4. 2002 do 31. 12. 2002.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ.
dipl. ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Kardiološki medicinski potrošni material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 2. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne

obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad in carinska uprava; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav
(ne velja za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od 1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od 1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa;
7.1 da zagotavlja razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja (velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 15):
7.2 da zagotavlja 100 % razpisanih
vrst in količin blaga iz skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja (velja za skupine
7, 12, 13 in 14);
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v specifikaciji zahtev naročnika in dodatnih zahtevah;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor - razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 30 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12.1 referenca proizvajalca: da
posamezna vrsta blaga proizvajalca iz skupin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 15, ki
ga prijavitelj ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica ali specializiran center za rentgenologijo in angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
12.2 referenca proizvajalca: da blago
proizvajalca iz skupin 7, 12, 13 in 14, ki ga
prijavitelj ponuja na tem razpisu, uporablja
vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna
bolnišnica ali specializiran center za rentgenologijo in angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh
ponujenih vrst blaga v register medicinskih
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pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 14. 3. 2002,
odločitev o sprejemu 25. 3. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: merili
pri skupinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in
15: a) cena – 70 točk; b) referenca proizvajalca – 30 točk ter merili pri skupinah 7, 12,
13 in 14: a) končna vrednost skupine – 70
točk; 2. referenca proizvajalca – 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
130,000.000 SIT (z DDV).Pri skupinah 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 15 prijava na
posamezno vrsto blaga. Pri skupinah 7, 12,
13 in 14 prijava na posamezno skupino
oziroma skupine. Naročnik bo usposobljenost priznal do 31. 12. 2002. Naročnik bo
oddal to javno naročilo po prvi točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 53/02
Ob-62497
1. Naročnik: Osnovna šola Tabor I Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Tabor
I, Ul. Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor,
tel. 02/331-94-71, faks 02/331-94-29.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po 3. odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. moka in testenine,
7. zamrznjena prehrana,
8. sokovi in sirupi,
9. razna prehrana.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino, na več sklopov oziroma
skupin ali na vse skupaj. Sposobnost dobave bo ponudnikom priznana po skupinah
oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2002
do 28. 2. 2005, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Tabor I, Ul. Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor, Lidija Duh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 1. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 9.520 SIT, št. žiro
računa šole 51800-603-35267.

Št.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Tabor I, Ul. Arnolda
Tovornika 21, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega žiro računa,
– da je v zadnjih treh letih z blagom oskrboval vsaj tri javne zavode,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 18. 2. 2002, 25. 2. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: te. 02/331-94-71.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Osnovna šola Tabor I, Maribor

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. 4/01
Ob-62230
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-14-70.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, dobava.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota, 1,300.000 SIT,
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2. Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota, 1,600.000 SIT,
3. MIR – Mesna industrija Radgona, Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
2,500.000 SIT,
4. LEDO d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana – Črnuče, 300.000 SIT,
5. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, 9000 Murska Sobota, 1,400.000 SIT,
6. Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj, 1,400.000 SIT,
7. Živila Kranj d.d., Cesta na okroglo 3,
4202 Naklo, 1,400.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2002.
Vrtec občine Moravske Toplice
Ob-62297
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, tel. 01/750-44-00, telefaks
01/750-51-68.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena do 85 točk,
– strokovna priporočila do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– plačilni pogoji do 5 točk,
– odzivni čas za interventna naročila do
3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1/1 Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129
Ljubljana,
1/2 Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
1/3 Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno,
1/4 Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana,
Selska ulica 46, 1291 Škofljica,
2. skupina: ribe:
2/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,
2/2 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
3/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
4/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
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4/4 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
4/5 Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska cesta
21, 1360 Vrhnika,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci,
6/2 Drinovec Rajko, Okroglo 1a, 4202
Naklo,
6/3 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 1, 1000 Ljubljana,
6/4 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Živila Kranj d.d. Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
7/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,
9. skupina: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
10/1 Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233
Mirna,
10/2 Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
11. skupina: olja in izdelki: Vele d.d.,
PC Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
12. skupina: jajca:
12/1 Jata Reja d.d., Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana,
12/2 Perutninarstvo Istenič Anton, Voljčeva 12, 1360 Vrhnika,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago:
13/1 Matik d.o.o., Smrekarjeva ulica
13, 1000 Ljubljana,
13/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
13/3 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
13/4 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
13/5 Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
13/6 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 5,011.770 SIT,
1/2 27,256.940 SIT,
1/3 27,456.182 SIT,
1/4 27,855.522,80 SIT,
2. skupina:
2/1 500.000 SIT,
2/2 518.400 SIT,
3. skupina:
3/1 14,264.173,44 SIT,
3/2 13,557.973,50 SIT,
4. skupina:
4/1 6,347.940 SIT,
4/2 6,875.795 SIT,
4/3 7,421.774,55 SIT,
4/4 8,352.600 SIT,
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4/5 9,648.465 SIT,
5. skupina:
5/1 1,650.572 SIT,
5/2 1,906.472,16 SIT,
5/3 1,106.059,60 SIT,
6. skupina:
6/1 1,069.120 SIT,
6/2 1,434.800 SIT,
6/3 9,358.400 SIT,
6/4 8,404.768,44 SIT,
7. skupina:
7/1 3,632.289,60 SIT,
7/2 1,425.631,59 SIT,
8. skupina: 1,345.599 SIT,
9. skupina: 378.864 SIT,
10. skupina:
10/1 1,396.764 SIT,
10/2 1,297.411,38 SIT,
11. skupina: 1,797.564 SIT,
12. skupina:
12/1 648.000 SIT,
12/2 734.400 SIT,
13. skupina:
13/1 611.582 SIT,
13/2 1,664.028,36 SIT,
13/3 9,021.903,34 SIT,
13/4 9,926.495,80 SIT,
13/5 8,948.524,02 SIT,
13/6 5,628.103 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
29,253.247,20
SIT,
5,011.770 SIT,
2. skupina: 669.600 SIT, 500.000 SIT,
3. skupina:
14,264.173,44
SIT,
1,187.962,40 SIT,
4. skupina: 9,648.465 SIT, 6,347.940
SIT,
5. skupina:
2,226.154,40
SIT,
1,049.187,60 SIT,
6. skupina:
11,845.008
SIT,
1,069.120 SIT,
7. skupina:
3,632.289,60
SIT,
1,425.631,59 SIT,
8. skupina: 1,429.500 SIT, 986.000
SIT,
9. skupina: 564.508,01 SIT, 417.160
SIT,
10. skupina:
1,818.300
SIT,
1,297.411,38 SIT,
11. skupina:
2,023.224,48
SIT,
1,797.564 SIT,
12. skupina: 864.000 SIT, 648.000
SIT,
13. skupina:
9,926.495,80
SIT,
611.582 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je z izbranimi dobavitelji
sklenil pogodbe. Glede na to, da je naročnik za dobavo živil iz vsake skupine izbral
več pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah obvezal, da bo od vsakega izbranega dobavitelja tekom trajanja pogodbe dobavil živila najmanj v višini 20% pogodbene
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Dom upokojencev Vrhnika

Št. 55/01
Ob-62298
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniške opreme za DCV v
stari mestni elektrarni v Ljubljani.
Dostava razpisane opreme je v poslovne
prostore DCV v stari mestni elektrarni v Ljubljani, Slomškova 18.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– strokovna priporočila (reference) ponudnika oziroma njegovega podizvajalca za
zadnje 5 letno obdobje (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 15,425.370
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,995.310 SIT (z
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 8 pravilnih
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,503.648 SIT (brez DDV),
15,425.370 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. 1. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 08/02-1132
Ob-62301
1. Naročnik: Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski.
2. Naslov naročnika: 1411 Izlake, Izlake 13, tel. h.c. 03/567-41-04, faks
03/567-35-07 e-mail: eberlov.dom.Izlake@siol.net.
3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano.
5. Kraj dobave: 1411 Izlake, Izlake 13,
fco razloženo, do 13. ure.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina - sveže meso: Ledas d.o.o.
Celje,
2. skupina - sv. perutnina, izd. iz per.
mesa: Jata d.d. Ljubljana,
3. skupina - mesni izdelki: Gruda Jurmes d.d. Šentjur,
4. skupina – mleko, mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d. Maribor,
5. skupina – jajca: Gruda Jurmes d.d.
Šentjur,
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6. skupina – zmrznjeni program: Ledo
d.d. Črnuče ,
7. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
Klasje MPP Celje d.d.
8. skupina – sveže sadje, zel., suho sadje: Mercator d.d Ljubljana,
9. skupina – jabolka: Pribožič Anton Brestanica,
10. skupina – test. zmrznjene , izd. iz
testa, keksi: Pekarna Pečjak d.d. Škofljica,
11. skupina – prehrambeni izdelki: TD
Žana d.d. Žalec,
12. skupina – spl. preh. blago: Era d.d.
Velenje,
13. skupina – olje, margarina: Mercator
d.d. Ljubljana,
14. skupina – pijače, napitki: Era d.d.
Velenje,
15. skupina – vino: TD Žana d.d. Žalec.
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina - sveže meso: 7,237.801
SIT, 7,052.870 SIT,
2. skupina - sv. perutnina, izd. iz per.
mesa: 4,082.880 SIT, 3,650.035 SIT,
3. skupina - mesni izdelki: 1,510.995
SIT, 1,382.935 SIT,
4. skupina – mleko, mlečni izdelki:
8,538.084 SIT, 8.538.084 SIT,
5. skupina – jajca: 567.230 SIT,
542.340 SIT,
6. skupina – zmrznjeni program:
2,068.665 SIT, 1,591.510 SIT,
7. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
2,440.330 SIT, 2,167.545 SIT,
8. skupina – sveže sadje, zel., suho sadje: 5,956.794 SIT, 4,308.475 SIT,
9. skupina – jabolka: 604.800 SIT,
380.000 SIT,
10. skupina – test. zmrznjene , izd. iz
testa, keksi: 560.750 SIT, 532.878 SIT,
11. skupina – prehrambeni izdelki:
4,546.692 SIT, 4,397.762 SIT,
12. skupina – spl. preh. blago:
3,425.366 SIT, 3,262.673 SIT,
13. skupina – olje, margarina: 867.859
SIT, 755.440 SIT,
14. skupina – pijače, napitki: 3,733.906
SIT, 3.369.136 SIT,
15. skupina- vino: 1,052.000 SIT,
674.164 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10.
2001 , Ob-56620.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Dom starejših občanov
Polde Eberl - Jamski, Izlake
Št. 1/02
Ob-62303
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, tel. 05/73-44-011,

faks 05/73-01-424, e-mail: domupokojencev.sezana@siol.net.
3. Datum izbire: 24. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil in prehrambenih izdelkov po skupinah navedenih v
točki 6, Dom upokojencev Sežana, Ulica
Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za 6 mesečno obdobje po skupinah:
1. sveže meso: Mesnica Branko Pahor
s.p., Gradišče 12, Sežana; pogodbena vrednost 3,620.871 SIT, (najnižja ponudbena
vrednost 3,620.871 SIT, najvišja ponudbena vrednost 4,318.380 SIT),
2. piščanci, purani in kunci: Mip d.d.,
Panovška 1, Nova Gorica; pogodbena vrednost 851.607 SIT, (najnižja ponudbena
vrednost 851.607 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 956.691 SIT),
3. mesni izdelki: Mip d.d., Panovška 1,
Nova Gorica; pogodbena vrednost
1,033.117,20 SIT, (najnižja ponudbena
vrednost 1,033.117,20 SIT, najvišja ponudbena vrednost 1,537.726,59 SIT),
5. zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbena vrednost 170.532 SIT, (najnižja ponudbena
vrednost 170.532 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 183.178,80 SIT),
7. zelenjava in sadje: Preskrba Sežana,
Partizanska c. 71, Sežana; pogodbena vrednost 1,799.202,78 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 1,799.202,78 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 2,680.919,10 SIT),
8. zelenjava konzervirana: Ilirija trgovina
d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica; pogodbena vrednost 186.233,95 SIT, (najnižja
ponudbena vrednost 186.233,95 SIT, najvišja ponudbena vrednost 211.359,78 SIT).
9. zelenjava zamrznjena: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče; pogodbena vrednost 62.414,07 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 62.414,07 SIT, najvišja
ponudbena vrednost 76.649,01 SIT).
10. krompir: Kmetijska zadruga Vipava,
Goriška c. 13, Vipava; pogodbena vrednost
417.312 SIT, (najnižja ponudbena vrednost
417.312 SIT, najvišja ponudbena vrednost
535.248 SIT),
11. jabolka: Preskrba Sežana, Partizanska c. 71, Sežana; pogodbena vrednost
263.088 SIT, (najnižja ponudbena vrednost
263.088 SIT, najvišja ponudbena vrednost
498.960 SIT),
12. kruh in drobno pecivo: Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost 567.013,60 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 567.013,60 SIT, najvišja ponudbena vrednost 728.035,49 SIT),
13. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; pogodbena vrednost 223.521,80 SIT, (najnižja
ponudbena vrednost 223.521,80 SIT, najvišja ponudbena vrednost 294.717,16 SIT),
14. jajčne testenine: Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
249.907.89 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 249.907,89 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 390.383,71 SIT),
15. mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; pogodbena vrednost
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140.295.84 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 140.295,84 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 185.460,35 SIT),
16. olje in kis: Preskrba Sežana, Partizanska c. 71, Sežana; pogodbena vrednost
296.011,80 SIT, (najnižja ponudbena vrednost 296.011,80 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 408.689,93 SIT),
17. ostalo prehrambeno blago: Preskrba
Sežana, Partizanska c. 71, Sežana; pogodbena vrednost 1,946.327,91 SIT, (najnižja
ponudbena vrednost 1,946.327,91 SIT, najvišja ponudbena vrednost 2,059.291,86 SIT).
7. Pogodbena vrednost: navedeno v
točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 52.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: navedeno v točki 6.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82/01, z dne 19. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Dom upokojencev Sežana
Št. 27/02
Ob-62307
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 5.000.000 kg kurilnega olja srednje
(mazut), JP Energetika d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: JP Energetika d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 212,500.000
SIT brez DDV, 252,875.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 27/02
Ob-62311
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
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3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1.000.000 litrov letalskega goriva
na bazi kerozina JET A1, Luka Koper d.d.,
PC Terminal tekoči tovori, Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,850.000
SIT z DDV, 59,321.500 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 7.700 ton kurilnega olja srednje (mazut), JP Energetika Ljubljana, Verovškova
70, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 329,945.000
SIT brez DDV, 392,634.550 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Št. 27/02
Ob-62313
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1.000.000 l letalskega goriva na bazi kerozina JET A1, Aeroservis Brnik, Brnik 130 L, 4210 Brnik – Aerodrom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Dunajska
50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 51,250.000
SIT brez DDV, 60,987.500 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Ob-62340
1. Naročnik: Dom starejših Logatec.
2. Naslov naročnika: Gubčeva 8 a,
1370 Logatec, tel. 01/750-80-81, telefaks
01/750-80-90.
3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Dom starejših, Gubčeva 8 a, 1370 Logatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena do 85 točk,
– strokovna priporočila do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– plačilni pogoji do 5 točk,
– odzivni čas za interventna naročila do
3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
1/1 Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno,
1/2 Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129
Ljubljana,
1/3 Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
2. skupina: ribe:
2/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,
2/2 PS Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,
3/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
3/3 Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,

Št. 27/02
Ob-62314
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.

4/3 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
4/4 Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska cesta
21, 1360 Vrhnika,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 Eržen Janez, Zgornje Bitnje 41,
4209 Žabnica,
6/2 PS Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6/3 Robert Magajna s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica pri Ljubljani,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
7/2 Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
9. skupina: zamrznjena živila:
9/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče,
9/2 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
10/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
10/2 PS Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
11. skupina: olja in izdelki:
11/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
11/2 PS Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
12. skupina: jajca:
12/1 Jata Reja d.d., Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana,
12/2 Perutninarstvo Istenič Anton, Voljčeva cesta 12, 1360 Vrhnika,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago:
13/1 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
13/2 PS Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
13/3 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 13,274.554 SIT,
1/2 6,107.738,40 SIT,
1/3 24,121.476 SIT,
2. skupina:
2/1 884.336 SIT,
2/2 1,241.827,20 SIT,
3. skupina:
3/1 512.512 SIT,
3/2 14,205.028,28 SIT,
3/3 11,187.962,40 SIT,
4. skupina:
4/1 5,603.776 SIT,
4/2 6,344.161,62 SIT,
4/3 6,631.807,20 SIT,
4/4 7,770.756 SIT,
5. skupina:
5/1 1,965.697,60 SIT,
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5/2 919.501,11 SIT,
5/3 1,624.125,17 SIT,
6. skupina:
6/1 1,555.200 SIT,
6/2 9,699.393,60 SIT,
6/3 9,336.380 SIT,
7. skupina:
7/1 4,559.017,91 SIT,
7/2 4,446.735,45 SIT,
8. skupina:
8/1 1,728.079,49 SIT,
8/2 2,280.416 SIT,
9. skupina:
9/1 1,224.716 SIT,
9/2 1,289.200 SIT,
10. skupina:
10/1 1,470.644,64 SIT,
10/2 1,763.292,24 SIT,
11. skupina:
11/1 1,349.011,11 SIT,
11/2 1,220.616 SIT,
12. skupina:
12/1 734.832 SIT,
12/2 832.809,60 SIT,
13. skupina:
13/1 1,931.715,17 SIT,
13/2 9,015.348,99 SIT,
13/3 9,635.073,85 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina:
25,787.194,56
SIT,
6,107.738,40 SIT,
2. skupina: 1,241.827,20 SIT, 884.336
SIT,
3. skupina: 11,187.962,56 SIT, 512.512
SIT,
4. skupina: 7,913.204 SIT, 5,603.773
SIT,
5. skupina:
3,050.422,24
SIT,
919.501,11 SIT,
6. skupina:
13,308.148,80
SIT,
1,555.200 SIT,
7. skupina:
4,559.017,91
SIT,
1,763.944,78 SIT,
8. skupina: 2,280.416 SIT, 944.340
SIT,
9. skupina:
1,677.166,75
SIT,
1,224.716 SIT,
10. skupina: 2,021.934 SIT, 794.985,73
SIT,
11. skupina:
1,349.011,11
SIT,
1,224.833,97 SIT,
12. skupina: 938.952 SIT, 734.832
SIT,
13. skupina:
9,635.073,85
SIT,
289.065,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je z izbranimi dobavitelji
sklenil pogodbe. Glede na to, da je naročnik za dobavo živil iz vsake skupine izbral
več pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah obvezal, da bo od vsakega izbranega dobavitelja tekom trajanja pogodbe dobavil živila najmanj v višini 20% pogodbene
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Dom starejših Logatec

Št. 40-1/01
Ob-62359
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu, kompaktnih TP 20/0,4 kV ter prenapetostnih
odvodnikov v obdobju 2001/2002:
Skupina 1: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu (75 kosov, po specifikaciji).
Dostava razpisane opreme je v nadzorništva Elektro Ljubljana, d.d., ter posamezne lokacije – gradbišča TP.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina 1: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu, v skupni
ponudbeni vrednosti 46,683.090 SIT (brez
DDV), lastna proizvodnja.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu – 3 ponudbe, od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina 1: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu:
50,670.120 SIT (brez DDV), 46,683.090
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. 1. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 025-65/2001
Ob-62367
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: terenska obutev - lažji in težji model,
skupaj 674 parov.
Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 40 točk,
– garancijski rok 10 točk,
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– ocena primernosti in kakovosti izdelka
50 točk.
Najvišje število točk je zbrala ponudba
ponudnika Alpina d.d.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpina d.d., Strojarska
2, Žiri.
7. Pogodbena vrednost: 11,473.575
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri, ena ponudba je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala
vseh zahtev naročnika.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,303.010 SIT, 10,820.670 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je oddano po postopku na podlagi 1. točke prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-62368
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kopališka 1, 2310
Slovenska Bistrica, tel. 02/80-50-380, faks
02/80-50-378.
3. Datum izbire:23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po 3. odstavku
19. člena ZJN-1; Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in podružnična šola na Zgornji Ložnici.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobaviteljev, ki jim je
naročilo dodeljeno:
– Petlja d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj
– 4,380.981,83 SIT,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdoviščina – 1,554.174 SIT,
– Žito d.o.o., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana – 7,115.239,00 SIT,
– Vigros d.o.o., Lendavska 9, 9000
Murska Sobota – 4,714.766,60 SIT,
– Šteinfelser Gregor s.p., Gradišče 2,
2310 Slovenska Bistrica – 7,822.430 SIT,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas 92,
3301 Petrovče - 7,086.385,50 SIT,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana – 976.157,20 SIT,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica – 1,734.261,30 SIT,
– S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica – 3,321.486 SIT.
7. Skupna
pogodbena
vrednost:
38,755.881,43 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: /
11. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 76, z dne 28. 9.
2001.
12. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. l. RS: /
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13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
14. Datum prejema zahteve za objavo
v Ur. l. RS: 11. 1. 2002.
Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
Št. 853-32/14-2002
Ob-62369
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A, Hrastnik, 1430; tel. 03/565-41-00; faks
03/565-41-10; e-mail: hrastnik@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano; kraj
dobave: naslov naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbe za posamezno skupino oziroma podskupino ob 100% pokritosti po vrsti in količini blaga.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana, za skupine: A1, A2, A5, G;
– Trgovska družba Žana d.d., Mestni
trg 2, Žalec, za skupine: A3, E, F;
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, za skupino: C;
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica, za skupino: D3;
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj, za skupino: B2;
– Mesni diskont Vidmar, s.p., Trg borcev
NOB 2, Dol pri Hrastniku, za skupino: B1;
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55-Loka, Mengeš, za skupino: A4;
– Ledo d.o.o., Brunčičeva 29, Ljubljana-Črnuče, za skupino: B3;
– Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana, za skupini: D1, D2;
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško, za skupini: B4, B5.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A1: 1,323.475 SIT;
– skupina A2: 1,393.380 SIT;
– skupina A3: 1,010.967,19 SIT;
– skupina A5: 1,645.600 SIT;
– skupina B1: 6,769.830 SIT;
– skupina B2: 3,433.004 SIT;
– skupina B3: 131.200 SIT;
– skupina B4: 1,528.710 SIT;
– skupina B5: 275.250 SIT;
– skupina C: 4,023.292,43 SIT;
– skupina D1: 1,399.420 SIT;
– skupina D2: 505.191 SIT;
– skupina D3: 865.061,40 SIT;
– skupina E: 265.324,10 SIT;
– skupina F: 3,097.966,89 SIT;
– skupina G: 621.718,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
A1:
1,684.368
SIT,
1,323.475 SIT;
– skupina
A2:
1,791.072
SIT,
1,393.380 SIT;
– skupina A3: 1,229.475,61 SIT,
1,010.967,19 SIT;
– skupina A4: 1,082.576,40 SIT,
778.410 SIT;
– skupina
A5:
2,416.716
SIT,
1,645.600 SIT;
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– skupina
B1:
7,233.130
SIT,
6,769.830 SIT;
– skupina
B2:
3,928.245
SIT,
3,433.004 SIT;
– skupina B3: 167.596 SIT, 131.200
SIT;
– skupina B4: 1,538.848,50 SIT,
1,528.710 SIT;
– skupina B5: 309.000 SIT, 275.250
SIT;
– skupina C: 4,095.462,20 SIT,
4,023.292,43 SIT;
– skupina D1: 1,686.850,95 SIT,
1,399.420 SIT;
– skupina D2: 625.673,50 SIT,
505.191 SIT;
– skupina D3: 1,395.562,20 SIT,
865.061,40 SIT;
– skupina
E:
305.651,50
SIT,
265.324,10 SIT;
– skupina F: 3,221.885,28 SIT,
3,097.966,89 SIT;
– skupina G: 627.912 SIT, 621.718,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. z dne 26. 10. 2001;
št. 853-32/6-2001, Ob-57125.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Dom starejših Hrastnik
Št. Su 81/2001
Ob-62372
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/231-26-84.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material za Okrožno sodišče v Ljubljani in Okrajno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Domžalah, Okrajno
sodišče v Grosuplju, Okrajno sodišče v
Kamniku, Okrajno sodišče v Kočevju, Okrajno sodišče v Cerknici, Okrajno sodišče na
Vrhniki, Okrajno sodišče v Litiji in Okrajno
sodišče v Trbovljah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila najnižja
cena ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
54,755.599,28 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,373.102,96 SIT, 54,755.599,28
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-62373
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, telefon 01/564-70-67, telefaks 01/564-73-07.
3. Datum izbire: 11. december 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri
Ljubljani, Podružnična šola Dolsko 85,
1262 Dol pri Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 85 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki: 1/1 Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
1/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
2250 Ptuj, 1/3 Domes d.o.o., Zajelše 28,
1252 Dol pri Ljubljani, 2. skupina: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, 3. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 3/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, 4.
skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 4/2 Mlinotest Peks
d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
4/3 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 4/4 Don Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj, 4/5 Pekarna
Piskač Martin s.p., Podgorica 68, 1231
Ljubljana-Črnuče, 5. skupina: sadje, zelenjava in stročnice: 5/1 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 5/2 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 6. skupina:
zamrznjeno in konzervirano sadje in zelenjava: 6/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 6/2 Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 7. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
7/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 7/2 Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 8. skupina: žita in mlevski izdelki: 8/1 Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 8/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi: 9/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdoviščina, 9/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 9/3 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče, 10. skupina: olja in izdelki: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 11. skupina: ostalo prehrambeno blago: 11/1 Droga
d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
11/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
1/1 8,633.740 SIT, 1/2 1,673.600 SIT,
1/3 6,396.840 SIT, 2. skupina:
334.676,38 SIT, 3. skupina: 3/1
4,202.059,68 SIT, 3/2 3,769.195,40 SIT,
4. skupina: 4/1 9,617.712,64 SIT, 4/2
6,495.680 SIT, 4/3 10.894,314 SIT, 4/4
13,022.856 SIT, 4/5 4,232.707,40 SIT,
5. skupina: 5/1 4,050.604,80 SIT, 5/2
4,898.560 SIT, 6. skupina: 6/1
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192.002,40 SIT, 6/2 926.559 SIT, 7. skupina: 7/1 271.684,80 SIT, 7/2 340.980
SIT, 8. skupina: 8/1 872.448 SIT, 8/2
348.338,80 SIT, 9. skupina: 9/1
4,661.712 SIT, 9/2 4,960.548 SIT, 9/3
5,295.340 SIT, 10. skupina: 473.580 SIT,
11. skupina: 11/1 850.854,33 SIT, 11/2
2,578.953,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 8,633.740 SIT, 1,673.600
SIT, 2. skupina: 493.776 SIT, 122.472 SIT,
3. skupina: 4,202.059,68 SIT, 195.720 SIT,
4. skupina: 13,022.856 SIT, 4,232.707,40
SIT, 5. skupina: 4,898.560 SIT, 4,050.604
SIT, 6. skupina: 973.868,40 SIT,
162.356,40 SIT, 7. skupina: 512.352 SIT,
271.684,80 SIT, 8. skupina: 872.448,20
SIT, 210.670,82 SIT, 9. skupina: 5,295.340
SIT, 4,661.712 SIT, 10. skupina: 473.580
SIT, 34.621,34 SIT, 11. skupina:
2,578.953,60 SIT, 850.854,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je z izbranimi dobavitelji
sklenil pogodbe. Glede na to, da je naročnik za dobavo živil iz vsake skupine izbral
več pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah obvezal, da bo od vsakega izbranega dobavitelja tekom trajanja pogodbe dobavil živila najmanj v višini 20% pogodbene
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. januar 2002.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-62375
1. Naročnik: Osnovna šola Šmartno pri
Litiji.
2. Naslov naročnika: 1275 Šmartno pri
Litiji, Pungrt 9, tel. 01/890-01-60, faks
01/898-77-57.
3. Datum izbire: 10. 12. 2001 in
28. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Šmartno pri Litiji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, reference na področju javnih razpisov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki. Izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina - mleko in mlečni izdelki, vrednost 2,000.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna celeia, d.o.o.,
Petrovče,
II. skupina - meso in mesni izdelki, vrednost 1,450.000 SIT: Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno, Gruda Jurmes, d.d., Šentjur,
III. skupina - ribe in konzervirane ribe,
vrednost 225.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
IV. skupina - jajca, vrednost 25.000 SIT:
Mercator, d.d., Ljubljana,
V. skupina - olja in izdelki, vrednost
85.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era,
d.d., Velenje,

VI. skupina - sveža zelenjava in suhe
stročnice, vrednost 110.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
VII. skupina - sveže sadje, vrednost
1,650.000 SIT: Era, d.d., Velenje, Mercator, d.d., Ljubljana,
VIII. skupina - zamrznjena in konzervirana zelenjava, vrednost 200.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
IX. skupina - sadni sokovi in sirupi, vrednost 1,200.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
X. skupina - žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 130.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana,
XI. skupina - zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 80.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Merctor, d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak,
d.o.o., Škofljica,
XII. skupina - kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki, vrednost
4,200.000 SIT: Klasje MPP, d.d., Celje,
Žito, d.d., Ljubljana, Dolenjske pekarne,
d.d., Novo mesto,
XIII. skupina - ostalo prehrambeno blago, vrednost 400.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina - mleko in mlečni izdelki:
4,456.663,70 SIT, 4,352.853,82 SIT,
II. skupina - meso in mesni izdelki:
1,435.372,50 SIT, 1,397.125 SIT,
III. skupina - ribe in konzervirane ribe:
123.703 SIT,
IV. skupina - jajca: 21.650 SIT,
V. skupina - olja in izdelki: 78.222 SIT,
69.567,95 SIT,
VI. skupina - sveža zelenjava in suhe
stročnice: 121.662 SIT, 97.720 SIT,
VII. skupina - sveže sadje: 1,161.108
SIT, 1,052.745 SIT,
VIII. skupina - zamrznjena in konzervirana
zelenjava: 154.653,28 SIT, 144.774,40 SIT,
IX. skupina - sadni sokovi in sirupi:
2,309.568,20 SIT, 1,340.954,16 SIT,
X. skupina - žita, mlevski izdelki in testenine: 107.955,75 SIT, 97.996 SIT,
XI. skupina - zamrznjeni izdelki iz testa:
98.684,35 SIT, 56.916 SIT,
XII. skupina - kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki: 3,338.630,34
SIT, 2,821.100 SIT,
XIII. skupina - ostalo prehrambeno blago: 482.788,75 SIT, 449.364,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Mari Medved.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 1. 2002.
OŠ Šmartno pri Litiji
Št. 519
Ob-62384
1. Naročnik: Osnovna šola Horjul.
2. Naslov naročnika: Horjul 198, tel.
01/754-90-08, faks 01/754-90-08.
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3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, OŠ Horjul:
1. mleko,
2. mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo,
4. slaščičarski izdelki in keksi,
5. meso,
6. mesni izdelki,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. sadje, zelenjava, suhe stročnice,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe,
14. zamrznjena zelenjava,
15. olja in izdelki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Imena in naslovi dobaviteljev, ki so
jim bila naročila dodeljena:
1. mleko: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
2. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
3. kruh, pekovsko pecivo: Žito, prehrambena industrija, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
4. slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
5. meso: Oblak Janez, s.p., Delavska
18, 4226 Žiri,
6. mesni izdelki: Oblak Janez, s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
7. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
8. sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
9. testenine: Mercator, d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
11. sadje, zelenjava, suhe stročnice: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
12. ostalo prehrambeno blago: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
13. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe:
Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče,
14. zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče,
15. olja in izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko: 644.889 SIT,
2. mlečni izdelki: 2,357.742 SIT,
3. kruh, pekovsko pecivo: 2,767.110
SIT,
4. slaščičarski izdelki in keksi: 2,653.247
SIT,
5. meso: 1,499.130 SIT,
6. mesni izdelki: 1,953.366 SIT,
7. perutnina in perutninski izdelki:
1,775.100 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi: 309.768 SIT,
9. testenine: 234.566 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 162.345
SIT,
11. sadje, zelenjava, suhe stročnice:
867.380 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
4,490.520 SIT,
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13. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe:
298.900 SIT,
14. zamrznjena zelenjava: 284.260 SIT,
15. olja in izdelki: 118.350 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. mleko: 2,
2. mlečni izdelki: 2,
3. kruh, pekovsko pecivo: 5,
4. slaščičarski izdelki in keksi: 5,
5. meso: 2,
6. mesni izdelki: 2,
7. perutnina in perutninski izdelki: 3,
8. sadni sokovi in sirupi: 3,
9. testenine: 2,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 2,
11. sadje, zelenjava, suhe stročnice: 3,
12. ostalo prehrambeno blago: 1,
13. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe: 2,
14. zamrznjena zelenjava: 2,
15. olja in izdelki: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko: 655.600 SIT, 644.889 SIT,
2. mlečni izdelki: 2,452.219 SIT,
2,357.742 SIT,
3. kruh, pekovsko pecivo: 3,468.200
SIT, 2,767.110 SIT,
4. slaščičarski
izdelki
in
keksi:
4,129.488 SIT, 2,653.247 SIT,
5. meso: 1,623.825 SIT, 1,499.130
SIT,
6. mesni izdelki: 1,958.580 SIT,
1,953.366 SIT,
7. perutnina in perutninski izdelki:
2,027.430 SIT, 1,775.100 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi: 440.893 SIT,
309.768 SIT,
9. testenine: 276.746 SIT, 234.566
SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 168.668
SIT, 162.345 SIT,
11. sadje, zelenjava, suhe stročnice:
1,230.027 SIT, 867.380 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago: 490.520
SIT, 490.520 SIT,
13. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe:
452.621 SIT, 298.900 SIT,
14. zamrznjena zelenjava: 400.605 SIT,
284.260 SIT,
15. olja in izdelki: 118.350 SIT,
118.350 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa I.
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 80 z dne 12. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Osnovna šola Horjul
Št. 29/33/2002
Ob-62390
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava naprav za primarne in sekundarne preizkuse zaščitnih terminalov:
a. Freja 300, b. Sverker 760, c. (Oden
AT/3X ali podobna naprava) in d. daljinski nadzorni sistem za ugotavljanje obra-
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tovalnih sposobnosti energetskih transformatorjev 400/220/110 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 18,718.868,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,730.141,68 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,815.064,55 SIT, 18,718.868,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001 in
popravek v Uradnem listu RS, št. 95-96 z
dne 30. 11. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 12. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 44/01
Ob-62394
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava računalniške opreme II:
– štiri-procesorski strežnik – 1 kom,
– dvo-procesorski strežnik – 1 kom,
Dostava razpisane računalniške opreme je v I. nadstropje, Slovenska c. 56 v
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano računalniško
opremo naročnika (15% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– plačilni rok (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EMG d.d., Aškerčeva
4/A, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 9,307.906,92
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih
ponudb in 1 neprimerna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,805.953,35 SIT (brez DDV),
9,307.906,92 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 7. 12. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. GS/01/2001-12
Ob-62439
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/899-61-00,
faks: 03/58-69-131.
3. Datum izbire: 24. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kvalifikacijski seznam dobaviteljev
pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoji po razpisno ponudbeni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. INO grafično podjetje, d.o.o., Polže
24, 3203 Nova cerkev,
2. Cetis grafično podjetje, d.d., Čopova
24, 3000 Celje,
3. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana,
4. Piramida, d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje,
5. DZS, d.d. Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana,
6. Javor d.o.o., Čopova 4 a, 3320 Velenje,
7. Eurograf d.o.o., Stantetova 17, 3320
Velenje,
8. Era Koplas d.o.o., Prešernova 10,
3320 Velenje,
9. Slovenska knjiga d.o.o., Stegne 3,
1000 Ljubljana,
10. Tobos, podjetje za trženje in proizvodnjo d.o.o., Celovška 53, 1000 Ljubljana,
11. Era d.d., p.e. Birooprema, Prešernova 10, 3504 Velenje,
12. Mladinska knjiga trgovina d.d., Hmeljarska 1, 3310 Žalec,
13. Janko & Metka d.o.o., Šentlenart
36, 2382 Mislinja,
14. Dikplast - Kregar Ivan s.p, Kotna ulica 5, 3000 Celje,
15. Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1512 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po opravljeni
realizaciji.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: seznam kvalificiranih dobaviteljev pridobljen na osnovi kvalifikacijskega postopka (71. čl. ZJN-1) za obdobje treh let.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 0512/3-308/87-5-01
Ob-62461
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža in zagon mrežnega strežnika.
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Količina: 1 kos.
Kraj dobave: MNZ, Štefanova 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
dve pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi. Obe ponudbi sta bili pravilni, zato ju
je naročnik ocenil na podlagi merila najnižja
cena, v skladu z razpisno dokumentacijo.
Glede na navedeno je naročnik oddal naročilo ponudniku, navedenemu v 6. točki te
objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 34,947.810,79
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,810.971,12 SIT z DDV,
34,947.810,79 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54917.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/79-01
Ob-62462
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava telekomunikacijske opreme:
– sklop 1: telekomunikacijska oprema
Panasonic,
– sklop 2: telefonski aparati.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na poziv k sodelovanju je
naročnik pozval 8 kandidatov, od katerih so
podali ponudbo 3 kandidati. Kandidati so
svojo ponudbo predložili pravočasno in pravilno opremljeno. Za sklop 1 ni prispela nobena pravilna ponudba, zato le-ta v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni uspel
in se v skladu s prvim odstavkom 15. člena
ZJN-1 ne nadaljuje.
Naročnik je za sklop 2 izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena in finančno stanje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: telekomunikacijska oprema
Panasonic – ni uspel,
– sklop 2: telefonski aparati – Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 2 je 1,244.548,80 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 2: 1,816.068,81 SIT brez
DDV, 1,184.519,00 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: poziv k sodelovanju v postopku
oddaje javnega naročila s pogajanji brez
predhodne objave je bil poslan 16. 10.
2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/55-01
Ob-62463
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava in nadgradnja usmerjevalnikov, in sicer:
– nadgradnja usmerjavalnika Cisco
7206,
– nadgradnja usmerjevalnika Cisco
3640,
– Cisco 3661 – modularni usmerjevalnik,
– Cisco 3661 – modularni usmerjevalnik,
– nadgradnja usmerjavalnika Cisco
2600,
– Cisco 2610 – modularni usmerjavalnik,
– Cisco 2611 – modularni usmerjevalnik,
– šolanje.
Kraj dobave in izvedbe: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na poziv k sodelovanju so
se od 7 pozvanih odzvali 3 kandidati, ki so
pravočasno in pravilno predložili svoje ponudbe. Dve ponudbi kandidatov sta bili izločeni, in sicer zato, ker sta nepravilni.
Naročnik je oddal naročilo kandidatu, katerega ponudba je bila ekonomsko najugodnejša in je ustrezala merilom cena, nivo
sodelovanja s proizvajalcem opreme, reference ponudnika in finančno stanje. Naročilo se odda kandidatu, navedenemu v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 149,000.000 SIT z vključenim
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (opomba: le ena ponudba).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 31. 8. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 77/3927/2001
Ob-62464
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamenjava naprav lastne rabe v RTP
400/220/110kV Podlog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), plačilni pogoji (5%), s strani naročnika potrjene reference ponudnika za tovrstna dela na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji (5%), s strani naročnika potrjene
reference podizvajalca za tovrstna dela na
elektroenergetskih objektih v Sloveniji
(15%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C&G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 51,843.971,26
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 95%.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: tri ponudbe so bile izločene iz nadaljne obravnave kot nepravilne. Najvišja ponudba 51,843.971,26 SIT, najnižja ponudba 51,423.672,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 04-I1/02
Ob-62483
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: sredstva za dezinfekcijo; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,415.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,015.221,77 SIT; 18,415.840
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 8.
2001, Ob-54346.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03-I1/02
Ob-62484
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: enteralna prehrana; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,726.651
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,667.997,93 SIT; 7,726.681,96
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 8.
2001, Ob-54345.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 11-I1/02
Ob-62485
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: srčni stimulatorji; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena
posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
2. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
Salus:
2,163.913,96 SIT; Cardio Medical:
50,233.000,48 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih vrst blaga.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za
posamezno razpisano vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 17. 8.
2001, Ob-53717.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 09-I1/02
Ob-62486
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: dializni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena
posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Lek d.d., SPE Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
2.Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana;
3. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana;
4. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana;
5. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Lek: 36,599.402 SIT;
– Medis: 10,523.915 SIT;
– Auremiana: 7,729.176 SIT;
– Medinova: 10,873.440 SIT;
– Sind: 746.130 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih vrst blaga.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za
posamezno razpisano vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 17. 8.
2001, Ob-53714.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 59/02
Ob-62488
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Splošna bolnišnica Maribor:
1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne,
3. pisarniški material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana –
za skupino pisarniški material,

2. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana – za skupini tiskovine razne in tiskovine posebne.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino tiskovine razne:
5,037.712,12 SIT,
2. za skupino tiskovine posebne:
2,326.873,55 SIT,
3. za skupino pisarniški material:
14,850.187,09 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina
tiskovine
razne:
5,609.153,50 SIT; 5,037.712,12 SIT;
2. skupina
tiskovine
posebne:
3,854.105,10 SIT; 2,326.873,55 SIT;
3. skupina
pisarniški
material:
15,379.969,28 SIT, 14,850.187,09 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53409.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 55/02
Ob-62489
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: plini, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
specifikacije ponudbe s cenami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Messer Slovenija,
d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše.
7. Pogodbena
vrednost:
15,254.293,84 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,166.968,68 SIT; 15,254.293,84
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 54/02
Ob-62490
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva, Splošna
bolnišnica Maribor:
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1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji,
3. ostala čistilna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Hencel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor – za skupino pralna sredstva,
2. Hencel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova
4, 2000 Maribor – za skupino čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah,
3. Ivec, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča
38, 2000 Maribor – za skupino ostala čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost:
1. za
skupino
pralna
sredstva:
13,302.631 SIT,
2. za skupino čistilna sredstva za čiščenje v kuhinjah: 3,659.609,05 SIT,
3. za skupino ostala čistilna sredstva:
6,171.346,34 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina
pralna
sredstva:
28,648.925,04 SIT; 4,275.794,12 SIT;
2. skupina čistilna sredstva za čiščenje v
kuhinjah: 9,521.450,47 SIT; 3,659.609,04
SIT;
3. skupina ostala čistilna sredstva:
20,580.197,39 SIT; 6,171.346,34 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53108.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 57/02
Ob-62491
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
kurilno olje, Splošna bolnišnica Maribor:
1. srednje kurilno olje – mazut,
2. kurilno olje ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
specifikacije ponudbe s cenami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Petrol, d.d. Ljubljana, Dunajska cesta
50, 1527 Ljubljana, za skupino srednje kurilno olje – mazut,
2. OMV Istrabenz, d.o.o., Ferarska 7,
6000 Koper, za skupino kurilno olje ekstra
lahko.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino srednje kurilno olje – mazut: 165,630.400 SIT,
2. za skupino kurilno olje ekstra lahko:
18,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina srednje kurilno olje – mazut:
188,115.200 SIT; 165,630.000 SIT;
2. skupina kurilno olje: 18,500.000 SIT,
18,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58/02
Ob-62492
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: režijski material, Splošna bolnišnica
Maribor:
1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen,
4. pregrinjala posteljna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Chemo, d.d., Cesta na mestni log
90, 1000 Ljubljana – za skupine: papirna
konfekcija, vreče polietilen, pregrinjala posteljna,
2. Astra, d.d., tehnična trgovina, Staničeva 41, 1000 Ljubljana – za skupino ostali
režijski material.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino papirna kofekcija:
8,034.988 SIT,
2. za skupino ostali režijski material:
3,036.524,19 SIT,
3. za skupino vreče polietilen:
1,792.352,23 SIT,
4. za skupino pregrinjala posteljna:
1,956.818,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina
papirna
konfekcija:
18,746.787,89 SIT; 8,034.988 SIT;
2. skupina ostali režijski material:
3,368.274,20 SIT; 3,036.524,19 SIT;
3. skupina
vreče
polietilen:
1,792.352,23 SIT; 1,792.352,23 SIT;
4. skupina
pregrinjala
posteljna:
1,956.818,16 SIT; 1,956.818,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53109.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 51/02
Ob-62505
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno
krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje,
15. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče – za skupino mleko in mlečni izdelki;
2. Pomurka trgovina, d.o.o., Panonska
11, 9000 Murska Sobota – za skupino meso in drobovina;
3. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c.,
2250 Ptuj – za skupino meso perutnine,
kuncev in perutniskih izdelkov,
4. Mir, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja
Radgona – za skupino mesni izdelki;
5. Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš – za skupino ribe in
mehkužci in za skupino zelenjava in sadje
zmrznjeno;
6. S.P.Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica – za skupino jajca kokošja tipa B;
7. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj
– za skupino olja in maščobni proizvodi;
8. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana – za skupino moke, zdrobi, testenine in za skupino kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki;
9. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica – za skupino zmrznjeni
cmoki, svaljki in žitno krompirjevi izdelki;
10. Mercator SVS, d.d., Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj – za skupino zelenjava sveža
in naravno kisana in za skupino sadje domače in za skupino agrumi, tropsko in lupinasto sadje ter za skupino splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino mleko in mlečni izdelki:
30,134.493,39 SIT,
2. za skupino meso in drobovina:
38,104.722 SIT,
3. za skupino meso perutnine, kuncev in
perutninski izdelki: 14,077.952,50 SIT,
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4. za skupino mesni izdelki: 13,622.364
SIT,
5. za skupino ribe in mehkužci:
3,014.182,48 SIT,
6. za skupino jajca kokošja tipa B:
2,374.995 SIT,
7. za skupino olja in maščobni proizvodi:
6,878.548,72 SIT,
8. za skupino moke, zdrobi, testenine:
3,899.656,37 SIT,
9. za skupino kruh, pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 9,825.836,16 SIT,
10. za skupino zmrznjeni cmoki, svaljki
in žitno krompirjevi izdelki: 512.948,70 SIT,
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 2,987.656,92 SIT,
12. za skupino zelenjava in sadje zmrznjeno: 3,448.849,29 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,042.988,40 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 388.310,76 SIT,
15. za skupino splošno prehrambeno
blago: 28,041.143,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina mleko in mlečni izdelki:
30,216.227 SIT; 30,134.493,39 SIT;
2. skupina
meso
in
drobovina:
39,611.511,64 SIT; 38,104.722 SIT;
3. skupina meso perutnine, kuncev in
perutninski izdelki: 15,121.659 SIT;
14,077.952,50 SIT;
4. skupina
mesni
izdelki:
15,184.022,40 SIT; 13,622.364 SIT;
5. skupina
ribe
in
mehkužci:
9,825.836,16 SIT; 3,014.182,48 SIT;
6. skupina jajca kokošja tipa B:
3,039.993,60 SIT; 2,374.995 SIT;
7. skupina olja in maščobni proizvodi:
8,114.963,50 SIT; 6,878.548,72 SIT;
8. skupina moke, zdrobi, testenine:
4,739.172,99 SIT; 3,899.656,37 SIT;
9. skupina kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 10,080.957,91 SIT;
825.836,16 SIT;
10. skupina zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirejvi izdelki: 855.190 SIT;
512.948,70 SIT;
11. skupina zelenjava sveža in naravno
kisana: 4,248.525,60 SIT; 2,859.285,96
SIT;
12. skupina zelenjava in sadje zmrznjeno: 5,053.035,96 SIT; 3,448.849,29 SIT;
13. skupina sadje domače: 1,646.773,20
SIT; 1,042.988,40 SIT;
14. skupina agrumi, tropsko, lupinasto,
suho in ostalo sadje: 475.459,20 SIT;
388.310,76 SIT;
15. skupina splošno prehrambeno blago:
36,378.746,68 SIT; 28,041.143,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbene vrednosti za skupine 1,
2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14 so petmesečne, pogodbene vrednosti za skupine 11,
13 in 14 so enomesečne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-259/01-4
Ob-62540
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– I.a in I.b skupina: artikli iz žganega
emajla,
– II. skupina: artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom,
– III. skupina: razna kovinska galanterija,
vse centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid, oziroma drug
naročnikov naslov na območju RS, določen
v pisnem pozivu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– vrednost ponudbe za skupine I.a in
I.b, za skupine II. in III. pa najnižja cena
posameznega artikla – utež 0,80
Ocena

Kriterij

10

najnižja vrednost posamezne
skupine za skupini I.a in I.b,
za skupino II. in III. pa najnižja
cena artikla
1,00-9,99 obratno sorazmerna najnižja
vrednost ponudbe posamezne
skupine
Dobljena ocena se pomnoži z utežjo in
tako dobi število točk za to merilo.
– Rok dobave se ocenjuje samo za leto
2001 – utež 0,20
Ocena

Kriterij

10

najkrajši rok dobave naveden
na ponudbi za dobavo v letu
2001
1,00-9,99 obratno sorazmerna
najkrajšemu dobavnemu roku
Dobljena ocena se pomnoži z utežjo in
tako dobi število točk za to merilo.
Maksimalno število pridobljenih točk za
posamezno skupino, je vsota točk po posameznem merilu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno, po skupinah:
I. a) in I. b) artikli iz žganega emajla, Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje;
II. artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom, za spominske znake DVZ Ponikve d.o.o., Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje, za vse ostale artikle te skupine pa
Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje;
III. razna kovinska galanterija, za značke
“Prisegam”, kovance rodov in služb v škatlici, kravatne igle za moške, znake SV – obeski, čine kovinske (nazivne in osebne) Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje, za
vse ostale artikle te skupine pa DVZ Ponikve d.o.o., Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje.
7. Pogodbena vrednost:
– Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000
Celje: 17,258.560,30 SIT,

– DVZ Ponikve d.o.o., Ponikve 76, 1312
Videm-Dobrepolje, 7,585.774 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I.a in I.b: artikli iz žganega emajla; 1,
II: artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom; 2,
III.: razna kovinska galanterija; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupine:
I.: artikli iz žganega emajla; I.a
7,557.011,27 SIT z DDV in I. b 1,170.439
SIT z DDV;
II.: artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim
emajlom;
4,855.816
SIT/5,002.998 SIT z DDV;
III.:
razna
kovinska
galanterija;
4,907.500,5 SIT/7,828.891 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v prvi fazi postopka oddaje janvega naročila za dobavo kovinskih priznanj in oznak
MORS ter ostale kovnske galanterije, MORS
– 52/01 – OMP, se usposobljenost ni priznala nobenemu ponudniku in zato se je postopek oddaje javnega naročila v skladu s 3.
odstavkom 76. člena ZJN-1 nadaljeval po določbah 20. člena tega zakona, po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, s pisnim
povabilom ponudnikom Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje in DVZ Ponikve
d.o.o., Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-62541
1. Naročnik: Osnovna šola Gorje.
2. Naslov naročnika: Zgornje Gorje
44a, 4247 Zgornje Gorje, telefon
04/576-91-00, telefaks 04/574-51-30.
3. Datum izbire: 18. december 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 85 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki: Mesarija Mlinarič d.o.o., Lesce, Železniška ulica 1, 4260 Bled, 2. skupina: ribe: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta
16, 4290 Tržič, 3. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1 Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 3/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in
slaščice: 4/1 Pekarna Planika d.o.o. Bled,
Triglavska 43, 4260 Bled, 4/2 Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, 5.
skupina: žito in mlevski izdelki: 5/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 5/2 Mlinotest Peks d.o.o.,
Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, 6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice: Sipic
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d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, 7. skupina: konzervirani izdelki: Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola, 8. skupina:
zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 9.
skupina: sadni sokovi in sirupi: 9/1 Kolinska d.d., Kolninska ulica 1, 1544 Ljubljana,
9/2 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, 10. skupina: olja in izdelki:
Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290
Tržič21., 11. skupina: ostalo prehrambeno
blago: 11/1 Kolinska d.d., Kolinska ulica
1, 1544 Ljubljana, 11/2 Droga d.d., Industrijska cesta 31, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina.
6,173.756 SIT, 2. skupina: 142.728 SIT, 3.
skupina: 3/1 1,534.830,48 SIT, 3/2
1,628.570,76 SIT, 4. skupina: 4/1
3,701.860 SIT, 4/2 2,157.721 SIT, 5. skupina: 5/1 520.823,56 SIT, 5/2 149.611,32
SIT, 6. skupina: 1,003.112,64 SIT, 7. skupina: 432.277,21 SIT, 8. skupina:
118.195,20 SIT, 9. skupina: 9/1
397.063,73 SIT, 9/2 989.180 SIT, 10. skupina: 151.024 SIT, 11. skupina: 11/1
572.697,51 SIT, 11/2 146.621,07 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 6,173.756 SIT,
781.260 SIT, 2. skupina: 142.728 SIT,
142.728 SIT, 3. skupina: 1,628.570,76
SIT, 1,534.830,48 SIT, 4. skupina:
5,653.648,80 SIT, 1,520.252 SIT, 5. skupina: 211.698,68 SIT, 149.611,32 SIT, 6.
skupina: 1,003.112,64 SIT, 1,003.112,64
SIT, 7. skupina: 514.322,35 SIT, 341.520
SIT, 8. skupina. 118.195,20 SIT,
118.195,20 SIT, 9. skupina: 989.180 SIT,
397.063,73 SIT, 10. skupina: 151.024
SIT, 151.024 SIT, 11. skupina:
572.697,51 SIT, 146.621,07 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po izdaji obvestila o oddaji naročila je
naročnik prejel eno zahtevo za obrazloženo
obvestilo, ki ga je v zakonskem roku posredoval ponudniku. Isti ponudnik je vložil zahtevo za revizijo postopka, ki pa je bila vložena prepozno, zato jo je naročnik, v skladu z
12. in 13. členom Zakona o reviziji postopkov javnih naročil, zavrgel, o čemer je obvestil ponudnika, državno revizijsko komisijo in
ministrstvo za finance. Naročnik se je v pogodbah, za skupine živil, za katere je izbral
več pogodbenih dobaviteljev obvezal, da bo
od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja pogodbe dobavil živila najmanj v višini
20% letne pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. januar 2002.
Osnovna šola Gorje
Ob-62543
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec in Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola 8
talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec,
tel.
01/754-13-09,
faks
01/754-12-37, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.

3. Datum izbire: 19. december 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, Osnovna 8 talcev
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec,
Podružnična šola Laze, Laze 57, 1370 Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
cesta 150, 1370 Logatec, Podružnična šola
Hotedršica, Hotedršica 120, 1372 Hotedršica, Podružnična šola Rovtarske Žibrše, Rovtarske Žibrše 10,1373 Rovte.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 85 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naroč7. ilo dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki: 1/1 Oblak, Janez Oblak s.p.,
Delavska 18, 4226 Žiri, 1/2 Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptruj, 1/3
Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno, 1/4 Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana,
Selska ulica 46, 1291 Škofljica, 2. skupina: ribe: 2/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče, 2/2 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 3.
skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1 Mlekarna Celeia d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče, 3/2 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, 3/3 Agroind
Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5,
5271 Vipava, 4. skupina: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: 4/1 Pekarne Mlinotest
d.o.o. Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, 4/2
Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
4/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 4/4 Don Don
d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16,
4000 Kranj, 4/5 Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska cesta 21, 1360 Vrhnika, 5. skupina:
žito in mlevski izdelki: 5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 5/2 Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 5/3 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1 Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci, 6/2 Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 6/3 Pod Orehom, Robert Magajna s.p., V Radno 2, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, 7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310
Izola, 7/2 Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
8. skupina: zamrznjen izdelki iz testa: 8/1
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica, 8/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 9. skupina: zamrznjena živila: 9/1 Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš, 9/2 Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, 10. skupina: sadni sokovi in sirupi: 10/1
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10/2 Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
11. skupina: olja in izdelki: 11/1 Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
11/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 12.
skupina: jajca: Jata Reja d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, 13. skupina:
ostalo prehrambeno blago: 13/1 Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 13/2
Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izo-
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la, 13/3 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, 13/4 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina: 1/1
10,702.854 SIT, 1/2 4,424.745 SIT, 1/3
14,415.728,90 SIT, 1/4 9,747.250 SIT, 2.
skupina: 2/1 613.000 SIT, 2/2
1,045,526,40 SIT, 3. skupina: 3/1
7,399.249,59 SIT, 3/2 8,120.762,24 SIT,
3/3 6,225.465,30 SIT, 4. skupina: 4/1
12,988.994 SIT, 4/2 13,861.527,50 SIT,
4/3
13,329.736,22
SIT,
4/4
19,975.132,92 SIT, 4/5 21,989.460 SIT,
5. skupina: 5/1 1,398.295,60 SIT, 5/2
231.251,81 SIT, 5/3 1,210.088,96 SIT, 6.
skupina: 6/1 795.184 SIT, 6/2
6,607.443,46 SIT, 6/3 7,512.520 SIT, 7.
skupina: 7/1 789.379,50 SIT, 7/2
1,782.732,83 SIT, 8. skupina: 8/1
1,372.558,07 SIT, 8/2 1,552.443 SIT, 9.
skupina: 9/1 232.915,50 SIT, 9/2
253.444,50 SIT, 10. skupina: 10/1
2,132.176,68 SIT, 10/2 2,754.572,48
SIT, 11. skupina: 11/1 1,001.151,58 SIT,
11/2 829.224 SIT, 12. skupina: 517.780
SIT, 13. skupina: 13/1 1,052.870,40 SIT,
13/2 665.944,57 SIT, 13/3 5,008.200,29
SIT, 13/4 4,177.702,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 34.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 15,638.293,08 SIT,
90.246,96 SIT, 2. skupina: 1,522.707,56
SIT,
613.000
SIT,
3.
skupina:
8,120.762,24 SIT, 434.335 SIT, 4. skupina: 21,898.460 SIT, 1,900.038,40 SIT,
5.
skupina:
1,412.099,20
SIT,
231.251,81
SIT,
6.
skupina:
9,327.077,40 SIT, 795.184 SIT, 7. skupina: 1,887.309,39 SIT, 759.379,50 SIT,
8.
skupina:
1,717.437,60
SIT,
907.626,40 SIT, 9. skupina: 305.914,32
SIT, 232.915,50 SIT, 10. skupina:
3,039.299,28 SIT, 172.101,24 SIT, 11.
skupina: 1,001.151,58 SIT, 829.224 SIT,
12. skupina: 804.816 SIT, 524.880 SIT,
13.
skupina:
5,008.200,29
SIT,
665.994,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnika sta z izbranimi dobavitelji
sklenila ločene pogodbe. Glede na to, da
sta naročnika za dobavo živil iz vsake skupine izbrala več pogodbenih dobaviteljev, sta
se v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega izbranega dobavitelja dobavila živila
najmanj v višini 20% pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec
Št. 0512/3-308/83-01
Ob-62549
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniška in druga notranja oprema:
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– sklop 1: stoli – Policija;
– sklop 2: ostala notranja oprema – Policija;
– sklop 3: notranja oprema – MNZ.
Kraj dobave: lokacije posameznih policijskih uprav in enot MNZ.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele
štiri pravočasne in pravilno opremljene ponudbe. Naročnik je vse pravilne ponudbe
ocenil na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba in vseh podmeril (cena,
strokovna priporočila in finančno stanje ponudnika), ki so bila, v skladu s 50. členom
ZJN-1, objavljena in podana v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno je naročnik oddal naročilo ponudniku, navedenemu
v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Tovarna pohištva Trbovlje
d.d., Savinjska c. 31, 1420 Trbovlje,
– sklop 2: Lesnina Inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
– sklop 3: Lesnina MG Oprema d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 5,893.974,80 SIT z DDV,
– za sklop 2: 5,506.963 SIT z DDV,
– za sklop 3: 8,603.105 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: pri sklopu 2 sta udeležena dva podizvajalca, in sicer en podizvajalec v višini 65% skupne ponudbene vrednosti, drugi pa v višini 35% skupne ponudbene vrednosti.
Pri sklopu 3 je podizvajalec udeležen v
višini 73% skupne ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 7,735.806,82 SIT z DDV,
5,893.974,80 SIT z DDV,
– sklop 2: 6,208.658,40 SIT z DDV,
5,400.446,10 SIT z DDV,
– sklop 3: 9,811.193 SIT z DDV,
8,603.105 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/01, pod objavo št.
54565 in v Uradnem listu RS, št. 72/01,
pod objavo št. 54956.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 25/2002
Ob-62568
1. Naročnik: Vzgojnoizobraževalni javni
zavod Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki.
2. Naslov naročnika: Šmartno ob Paki
117, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
03/896-53-00, faks 03/896-53-04.
3. Datum izbire: 12. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
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5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zmrznjena zelenjava in izdelki,
11. sokovi.
Kraj dobave: Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno
ob Paki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki:
– Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17,
Celje, vrednost: 363.230 SIT,
– KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
vrednost: 898.325 SIT,
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 11, Šoštanj, vrednost: 1,356.549 SIT;
2. zmrznjene ribe: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana, vrednost: 80.064,30
SIT;
3. jabolka: KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg
svobode 12, Šoštanj, vrednost: 90.000 SIT;
4. sveže in južno sadje: Era d.d., Prešernova 10, Velenje, vrednost: 237.470 SIT;
5. sveža zelenjava: Era d.d., Prešernova
10, Velenje, vrednost: 395.810 SIT;
6. jajca: KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2,
Laško, vrednost: 60.000 SIT;
7. mleko in mlečni izdelki:
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj 1, vrednost: 351.500 SIT,
– Ljubljanske mlekarne, Osojnikova 5,
Maribor, vrednost: 366.100 SIT,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, vrednost: 705.188 SIT;
8. kruh in pekovsko pecivo:
– Klasje Celje, Resljeva 16, Celje, vrednost: 697.221,10 SIT,
– Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg
35, Žalec, vrednost: 853.248,40 SIT;
9. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, Velenje, vrednost
1,064.272,40 SIT;
10. zmrznjena zelenjava in izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Osojnikova 5, Maribor, vrednost: 52.582 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče, vrednost: 168.116 SIT,
– Ledo Ljubljana, Brnčičeva 29, Ljubljana, vrednost: 28.500,10 SIT;
11. sokovi: Era d.d., Prešernova 10, Velenje, vrednost: 70.900 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,882.174,50 SIT, 49.980 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Vzgojnoizobraževalni javni zavod
Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki

Št. 004
Ob-62578
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Murska Sobota
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota, telefon
02/532-10-10, telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
5. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: rentgenski aparat za pljučno diagnostiko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 %, reference 10 %, način plačila 5 %, dobavni rok 5 %, ocenjeni
stroški vzdrževanja opreme 5 %, odzivni čas
servisiranja 5 %.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o. Partizanska 12, 3220 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 14,771.520
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,301.552 SIT, 14,771.520 SIT.
Morebitne druge informacije o naročilu:
javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 80
z dne 12. 10. 2001.
11. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
12. Številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Št. 039-5/2001
Ob-62611
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, Celje, 3001, p.p. 432, faks
03/426-53-04.
3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala po
sklopih;
I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. sklop: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,
III. sklop: kuverte in obrazci,
IV. sklop: ostali material po specifikaciji.
Kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merilo za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) DZS Založništvo in trgovina, d.d. Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, Dejavnost trgovine,
Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana za
I. sklop;
b) Mladinska knjiga Birooprema d.d.
Ljubljana, Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
za II. in III. sklop;
c) Mladinska knjiga, trgovina d.d. Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, PE
Celje, Stanetova 3, 3000 Celje za IV. sklop.
7. Pogodbena vrednost: za vse sklope
skupaj 9,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: pet ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
sklop:
3,432.806,50
SIT,
2,304.602,80 SIT;
II.
sklop:
2,407.040,00
SIT,
1,608.108.42 SIT;
III.
sklop:
3,031.740,00
SIT,
1,770.488,90 SIT;
IV.
sklop:
1,364.739,00
SIT,
831.521,57 SIT.
a) DZS Založništvo in trgovina, d.d. Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, Dejavnost trgovine,
Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana,
za I. sklop: 2,304.602,80 SIT,
b) Mladinska knjiga Birooprema d.d.
Ljubljana, Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
za II. sklop: 1,608.108.90 SIT in III. sklop:
1,770.488,90 SIT,
c) Mladinska knjiga, trgovina d.d. Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, PE
Celje, Stanetova 3, 3000 Celje, za IV. sklop:
831,521,57 SIT.

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
Ob-62299
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava transportnega
nadkopa od k.270 do k.300 na RTH
d.o.o. - obrat Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponujena cena, rok izvedbe, rok plačila, fiksnost cen in garancijska doba. Izbrani ponudnik je bil izbran na osnovi nižje ponujene
cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGS d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, 1109 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,463.540
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,646.540 SIT brez DDV;
39,463.540 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisaprve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS, če je bil objavljen: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Upravna enota Celje
Ob-62619
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, 01/30-77-200.
3. Datum izbire: 10. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strojna in programska oprema za masovno mikrofilmsko arhiviranje dokumentov, Miklošičeva 24, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 0-70, plačilni pogoji

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Št. 49/01
Ob-62350
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba montažnih del v
RTP 110/35/20 kV Potoška vas:
– montažna ter demontažna dela v 10 in
35 kV stikališču,
– montaža opreme v 110 kV polju
TR3 E07,
– lastna raba,
– oprema za zaščito in upravljanje,
– 20 kV odvod iz TR1,
– 20 kV odvod iz TR3,
– celice 20 kV,
– polaganje kablov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– izkušnje ponudnika oziroma podizvajalca (20% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupna ponudbena vrednost 11,991.784,66 SIT (brez
DDV) s konzorcionalnim partnerjem za izvajanje montažnih del Elektroservisi d.d., Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,991.784,66 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 6 pravočasno oddanih ponudb, in sicer 3
pravilne ponudbe in 3 nepravilne ponudbe.
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0-15, dobavni rok 0-15. Izbran je bil ponudnik, katerega ponudba je bila ocenjena z
največ točkami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrocop, d.o.o., Gregorčičeva 9 a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,453.750
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,900.485,66 SIT, 22,453.750
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 1. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
OE Ljubljana
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,879.950 SIT (brez DDV),
11,991.784,66 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. 1. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 352-4/98
Ob-62356
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in sprememba namembnosti stare vojašnice v Škofji Loki - zunanja ureditev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 50 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– reference 15 točk,
– posebne ugodnosti 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik d.d., Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 31,092.297
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,995.669 SIT, 29,347.903 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Občina Škofja Loka
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Št. 31300-2/01-I
Ob-62362
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Naslov naročnika: Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks.
03/780-38-50.
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev priključka z levim zavijalcem v Štorah - obrtno poslovna cona Štore vzhod.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: prispeli ponudbi sta bili ocenjeni na podlagi meril - plačilni pogoji, ponudbena cena, reference. Ponudba izbranega ponudnika je prejela večje število točk
od druge ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC vzdrževanje in obnova cest Celje d.d. Lava 42, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 31,531.742,26
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,924.242,49 SIT, 31,531.742,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 78/01 z dne 5. 10. 2001, pod opravilno številko 31300-2/01.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Občina Štore
Št. 35004-9/01-I
Ob-62363
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Naslov naročnika: Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks.
03/780-38-50.
3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova objekta Osnovne šole Kompole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: prispele ponudbe so bile
ocenjene na podlagi meril - plačilni pogoji,
ponudbena cena, reference. Ponudba izbranega ponudnika je med vsemi popolnimi
in ustreznimi ponudbami prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis d.d., Trg revolucije
25b, Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 44,612.145
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,899.585,75 SIT, 44,612.145
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 78/01 z dne 5. 10. 2001, pod opravilno številko 35004-9/01.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Občina Štore
Št. 777-22/01
Ob-62382
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje del pri vodovodu Konjšica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 60%, reference 40%. Za predmet oddaje javnega
naročila je izbrani ponudnik med vsemi ponudniki dosegel najvišje število točk glede
na razpisana merila, prav tako pa tudi izpolnjeval ostale razpisne pogoje, zato je bil
izbran.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 67,777.012,16
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 115,454.511,14 SIT, 63,709.572,64
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Občina Litija
Št. 110-1/02
Ob-62538
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Celje - Ljubljana, odsek 7 Blagovica - Šentjakob; izgradnja
čelne cestninske postaje Kompolje v km
AC 6,4+60.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev 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 naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, Cesta
na Lenivec 4, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 617,742.957
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 873,513.744,53 SIT 617,742.957 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

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. 4803
Ob-62300
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-02-000,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava tehnične dokumentacije za revitalizacijo
hladilnega stolpa, revitalizacija hladilnega stolpa, demontaža starih in montaža
novih delov, material za revitalizacijo
hladilnega stolpa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v letu 2001 je že bila izvedena rekonstrukcija enega CT. Enak poseg na drugem CT je možno izvesti z edinim možnim dobaviteljem opreme ESOT
d.o.o. Celje, ki je še vedno edini pooblaščeni serviser opreme hladilnih stolpov tipa MARLEY model 1511-06 (modificiran)
v NEK in se edini ukvarja s tovrstno problematiko.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esot d.o.o. Celje, Gledališka 2, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 256,143.036
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
275,183.297 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 260-5/01-13
Ob-62351
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija kotlovnice in parovoda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kadrovska zasedba,
reference.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C.P. Biro, d.o.o., A. Bitenca 68, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 65,422.284,90
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,422.284,90 SIT, 58,585.573 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 260-4/01-16
Ob-62355
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje tekstila, od 1.500 do 2.500 kg dnevno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Periteks, d.o.o., Bitenca
2, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 162 SIT/kg
perila (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 164 SIT/kg in 162 SIT/kg.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 1. 2002.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-62364
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja
nadomestnih nadstrešnic na parkirišču
TET.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev iz
13. točke razpisa, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 78/2001/5957 ter za izbrano
variantno izvedbo najnižja korigirana ponudbena cena skladno z razpisnimi pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 31,445.421,95
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naročilo je bilo oddano v celoti. Vrednost najvišje ponudbe oziroma korigirane
ponudbene cene je 47,039.410,30 SIT,
vrednost najnižje korigirane ponudbene cene je 28,806.766,95 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na tel. 03/56-51-233 - Uroš Nučič.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55936 in
popravek Uradni list RS, št. 80 z dne
12. 10. 2001, Ob-56388.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 853-33/14-2002
Ob-62371
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A, Hrastnik, 1430; tel. 03/565-41-00; faks
03/565-41-10; e-mail: hrastnik@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje in
likanje perila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudnik v
skladu z merili iz 11. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pralik, Drstvenšek Jože
s.p., Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 14,466.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,548.940 SIT, 14,466.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Dom starejših Hrastnik
Št. PS-ZF/02
Ob-62487
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 21. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozne
storitve, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Globus, d.o.o., Partizanska 3-5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,642.368
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,689.043,20 SIT; 13,642.368 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 020-192/01
Ob-62542
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
finančnih storitev v zvezi s krediti za male hidroelektrarne, racionalno rabo energije, prezaposlitev rudarjev iz proračunskih sredstev po javnih razpisih ministstva, spremljanje in vodenje naložb iz
združenih energetskih sredstev ter iz naslova pogojno nepovratnih subvencijskih in investicijskih sredstev (v skladu s
6. točko priloge 1A - storitve).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v odprtem
postopku pridobil samo eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 1. 2002.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 961-16/01
Ob-62547
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni leasing za poslovni objekt Iskra PRINS,
Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana za
potrebe Zavoda RS za zaposlovanje (1A
zap. št. 6b).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: komisija ugotavlja, da je do
objavljenega roka za oddajo ponudb prispela ena sama ponudba, zato se postopek
javnega naročila ponovi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 1. 2002.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Javni razpisi
Ob-62473
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Tehnična pomoč pri pripravi
dokumentacije za uvedbo digitalnega
železniškega omrežja (GSM-R), uvedbo
evropskega signalnega sistema
(ERTMS/ETCS) in uvedbo daljinskega
vodenja stabilnih naprav vozne mreže
na slovenskem železniškem omrežju
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/
112846/D/SV/SI.
2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: ISPA 2000/SI/16/P/
PA/002.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
promet.
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: izdelava študije upravičenosti z alternativnimi rešitvami z izdelavo idejnih rešitev za:
– posodobitev slovenskega železniškega omrežja in voznega parka (250 enot),
oprema vzdrževalnega in premikalnega
osebja (5000 enot) in njihovih vozil z
GSM -R;
– posodobitev slovenskega železniškega omrežja in voznega parka z
ERTMS/ETCS sistemom;
– posodobitev slovenskega železniškega omrežja z uvedbo daljinskega vodenja
stabilnih naprav vozne mreže.
8. Število in imena sklopov:
– sklop 1 – izdelava študije upravičenosti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo digitalnega železniškega omrežja (GSM-R) na
slovenskem železniškem omrežju;
– sklop 2 – izdelava študije upravičenosti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo
evropskega
signalnega
sistema
(ERTMS/ETCS) na slovenskem železniškem omrežju;
– sklop 3 – izdelava študije upravičenosti in izdelava idejnih rešitev za uvedbo daljinskega vodenja stabilnih naprav vozne
mreže na slovenskem železniškem omrežju.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: EUR
1,300.000.
10. Možnost dodatnih storitev: ni dodatnih storitev.
Pogoji za prijavo
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11. Ustreznost ponudnikov: razpis je
pod enakimi pogoji odprt za vse pravne in
fizične osebe držav članic ter držav in območij regij, ki so vključene in/ali pooblaščene za sodelovanje na podlagi regulative
ali drugih specifičnih instrumentov, ki se nanašajo na program, v okviru katerega se ta
pogodba financira (glej tudi točko 28).
12. Prijava: prijavijo se lahko vse fizične
in pravne osebe (enako kot pod točko 11)
ali skupine (konzorciji) fizičnih in pravnih
oseb.
Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je bila
neformalno ustanovljena samo za namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodje in vsi ostali partnerji) so solidarno odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Četudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno podjetja znotraj ene pravne skupine, ostali člani
istega konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot individualni kandidat
oziroma kot vodja ali partner v konzorciju). V
primeru, da fizična ali pravna oseba vloži več
kot eno vlogo (samostojno ali kot del skupne
prijave), bodo vse vloge izločene.
14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (“Short listed“): katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki
ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen te pogodbe, se ne smejo medsebojno združevati
ali izbrati za svoje podizvajalce druga podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v
nobeno od kategorij, ki so navedene pod
točko 2.3 v Manual of Instructions (dostopno na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/mi/mi_en.pdf).
16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene. Največji podizvajalčev delež pogodbene vrednosti bo
lahko 30%.
17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj
4 oziroma največ 8 kandidatov povabljenih
k predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.
Predvideni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenim v ožji izbor: 4. marec 2002.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
15. junij 2002.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost podaljšanja: pogodba traja 9 mesecev od podpisa pogodbe. Podaljšanje pogodbe ni
predvideno.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor:
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov:
– Skupni letni promet kandidata: najmanj
2,600.000 EUR
2) Strokovna usposobljenost kandidatov
/temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo/:

– 30% vseh stalno zaposlenih pri kandidatu(-ih) trenutno dela na področju, povezanim s to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov /temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo/:
– Kandidat je v zadnjih treh letih delal na
vsaj treh večjih projektih na področju, povezanim s to pogodbo.
– Kandidat je v zadnjih treh letih sodeloval s tehnično pomočjo na vsaj dveh Phare
projektih.
– Sposobnost vodenja razpisnih postopkov po EU pravilih.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev bodo natančno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za ponudbo in bo poslana kandidatom,
uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
je 18. februarja 2002 ob 16. uri po srednjeevropskem času. Vse kasneje prispele
prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene v standardni
obliki kot je dostopna na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b03_en.doc).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje prijave morajo biti natančno upoštevana.
Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.) poslana v
prijavi, ne bodo upoštevana.
25. Način predložitve prijav: vse prijave
morajo biti izrecno dostavljene podpisniku
pogodbe:
– z običajno pošto na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
– ali z osebno izročitvijo (vključno po kurirju) neposredno podpisniku pogodbe s povratnico na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Naslov pogodbe in Sklic objave (glej pod
točko 1) morata biti vidno označeni na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata
biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem
dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način ne bodo upoštevane.
26. Dodatne informacije: pogodba bo
sklenjena s predpostavko, da bo Komisija
Evropske unije odobrila podaljšanje veljavnosti Finančnega memoranduma.
27. Datum objave najave o razpisu del:
2. avgust 2001.
28. Pravna podlaga: ISPA: Uredba
Evropskega sveta (ES) št. 1267/1999 z
dne 21. junija 1999, ki ustanavlja Instrument za predpristopno strukturno politiko.
Ministrstvo za promet
Ob-62474
Service Procurement Notice
Technical Assistance for the
implementation of GSM-R,
ERTMS/ETCS system and remote
control of fixed installations for electric
traction system on railway network
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1. Publication reference: EUROPEAID/
112846/D/SV/SI.
2. Procedure: Restricted Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: ISPA 2000/SI/16/P/
PA/002.
5. Contracting Authority: The Ministry of
Transport.
Contract Specification
6. Nature of contract: Technical assistance.
7. Contract description: Preparation of
feasibility studies with alternative solutions
and conceptual designs for:
– upgrading of the Slovenian railway network, rolling stock (250 units), the maintenance operational and shunting personnel
(5000 units) and their mobile vehicles with
GSM -R;
– upgrading of the Slovenian railway network and rolling stock with ERTMS/ETCS
systems;
– upgrading of the Slovenian railway network with remote control of fixed installation for electric traction system.
8. Number and titles of lots:
– LOT 1 – feasibility study and conceptual designs for the project GSM-R Network
for the Slovenian railway network;
– LOT 2 – feasibility study and conceptual designs for ERTMS/ETCS systems for
the Slovenian railway network;
– LOT 3 – feasibility study and conceptual designs for the remote control of fixed
installation for electric traction system on
the Slovenian railway network.
9. Maximum budget: EUR 1,300,000.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of the Member States and the countries
and territories of the regions covered and/or
authorized by the Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 28 below).
12. Candidature: all eligible natural and
legal persons (as per item 11 above) or
groupings of such persons (consortia) may
apply.
A consortium may be a permanent, legally established grouping or a grouping,
which has been constituted formally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (the leader and all other partners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: candidates
(including firms within the same legal group,
other members of the same consortium, and
sub-contractors) should submit only one application for the current contract [lot], whatever the form of participation (as an individual candidate, or as leader or partner of a
consortium candidate). In the event that a
natural and legal person submits more than
one application, all applications in which that
person has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the
short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure.
Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: as part of
the application form, candidates must declare that they do not fall into any of the
categories listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for External relations
contracts (available from following Internet address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/tender/gestion/mi/mi_en.pdf).
16. Sub-contracting: sub-contracting
will be allowed. The maximum percentage
of the contract value, which may be
sub-contracted, will be 30%.
17. Number of candidates to be
short-listed: on the basis of the applications
received, at least 4 and at most 8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: March 4th, 2002.
19. Provisional start date of the contract:
June 15th, 2002.
20. Initial contract duration and possible
extension: contract duration is 9 months
from the contract signature. No extension is
planned.
Selection and award criteria
21. Selection criteria:
1) Economic and financial standing of
candidate(s):
– Total annual turnover of candidate(s)
at least EUR 2,600.000
2) Professional capacity of candidate(s):
– 30% of all permanent staff working for
the candidates currently works in fields related to this contract.
3) Technical capacity of candidate(s):
– Candidate(s) have worked on at least
three major projects in fields related to this
contract in the past three years.
– Candidate(s) has all worked on at least
two Phare projects in the field of technical
assistance as contractor in the past three
years.
– Management of tender procedures
according to EC rules.
22. Award criteria: as specified in the
tender dossier annexed to the letter of invitation to tender, which will be sent to
short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications: deadline
for applications is at 16:00 Central European Time on February 18th, 2002.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided: applications must be submitted
using the standard application form (available from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/b03_en.doc
whose format and instructions must be
strictly observed.
Any application, which does not observe these provisions, will be automatically eliminated. Any additional documen-
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tation (brochure, letter, etc) sent with an
application will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted:
applications must be submitted exclusively
to the Contracting Authority:
– either by recorded delivery (official
postal service) to: Republic of Slovenia, Ministry of Transport, Langusova ul. 4, 1000
Ljubljana, Slovenia,
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated
receipt to: Republic of Slovenia, Ministry
of Transport, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia.
The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the
application and must always be mentioned
in all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Additional information: the award of
the contract is subject to a favorable opinion to the extension of the duration of the
Financing Memorandum being granted by
the Commission.
27. Date of publication of contract forecast: 2nd avgust 2001.
28. Legal basis: ISPA: Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21th June 1999
establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-Accession.
The Ministry of Transport
Ob-62466
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode,
tel.
01/474-92-74,
faks
01/474-92-72.
2. (a) Kraj izvedbe: HE Moste.
(b) Vrsta potrebnih del za izvedbo rekonstrukcije
portalnega
dvigala
300/100/50 kN x 10 m HE Moste:
– izdelava projektne dokumentacije
(PZI, PID), navodil za obratovanje in
vzdrževanje,
– obnova protikorozijske zaščite,
– obnova elektro in strojne opreme,
– izvedba demontaže, montaže nove
opreme in potrebnih prilagoditev,
– preizkus in spuščanje opreme v pogon.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
3. Roki za dobavo opreme in izvedbo
del: rok izvedbe je 6 mesecev po veljavnosti pogodbe pri naslednjih okvirnih terminih:
– podpis pogodbe februar 2002,
– začetek del na objektu maj 2002,
– zaključek del 30. avgust 2002.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska
cesta 46, 1215 Medvode, kontaktna oseba:
Anton Koselj, inž. el., tel. 04/580-12-46,
faks 04/580-16-77, e-pošta: anton.koselj@savske-el.s.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 1. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije z vključenim DDV za dobavo opreme
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znaša 24.000 SIT. Zainteresirani ponudniki
morajo ta znesek nakazati na žiro račun
Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. št.
50106-601-27492, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu na
naslovu: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2002 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2002 ob 11.30.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti opreme in storitev, ki mora biti
veljavna še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe.
8. Financiranje in plačila: rekonstrukcije
portalnega dvigala 300/100/50 kN x 10 m
HE Moste bo financirana iz lastnih sredstev
naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
10. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena in reference ponudnika, tehnične karakteristike.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Medvode
Št. 323-01/02
Ob-62379
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano -Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01)
javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje
javne veterinarske službe na območju
Občine Moravske Toplice
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije,Ljubljana, Dunajska 56-58.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe:
a)
– spremljanje zdravstvenega stanja živali;
– veterinarski pregledi živali;
– označevanje živali in vodenje registra
živali v skladu s predpisi;
– skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter osemenjevanje;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje določenih živalskih kužnih bolezni ter poškodb in
kirurški posegi na živali;
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– izvajanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni živali;
– organiziranje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva;
– organiziranje in izvajanje tečajev za
osnovno znanje o živalskih kužnih bolezni;
– preprečevanje onesnaževanja okolja s
povzročitelji in prenašalci živalskih kužnih
bolezni;
– ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke in gnojnice.
b)
– izvajanje odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni (v nadaljevanju: odredba), ki jih vsako leto za naslednje leto z odredbo odredi minister;
– izdajanje, izpolnjevanje oziroma potrjevanje veterinarskih spričeval za živali, napotnic in potrdil.
III. Pogoji za pridobitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavijo verificirane zasebne veterinarske organizacije, ki
lahko opravljajo dejavnosti javne veterinarske službe, ki zagotavljajo dežurstvo in stalno pripravljenost. Koncesionirano dejavnost
samostojno izvajajo veterinarji z opravljenim
državnim izpitom, posamezna veterinarska
opravila pa veterinarski pomočniki.
IV. Obveznosti koncesionarja:
– zagotavljanje neprekinjene veterinarske dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
– vsakodnevno zagotavljanje osemenjevanja.
V. Koncesijsko razmerje se sklene do
leta 2010.
Razmerje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VI. Prijavi je treba priložiti:
a) odločbo o verifikaciji;
b) ime in priimek veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni za polni delovni čas v veterinarski organizaciji (potrdilo o zaposlitvi za polni delovni čas);
c) dokazila o izpolnjevanju pogojev strokovne izobrazbe (o končani izobrazbi in
opravljenem strokovnem izpitu);
d) zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma priložiti overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni
podjetniki.
VII. Rok za predložitev prijav
Prijave skupaj z zahtevanimi prilogami v
zaprtih ovojnicah z oznako “ Ne odpiraj“ –
javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, morajo prispeti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,Veterinarsko upravo Republike Slovenije, Dunajska 56-58,
Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora na ta naslov prispeti do vključno dne 5. 2. 2002 do 14.
ure.
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Prepozno dospele prijave bodo zavržene.
VIII. Odpiranje prispelih prijav bo dne
7. 2. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi VURS,
Ljubljana, Parmova 53, II. nadstropje.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja s pisnim pooblastilom.
IX. Merila za izbor koncesionarja:
– strokovnost in vestnost pri opravljanju
veterinarske dejavnosti;
– za stranke ugodnejši delovni čas za
izdajo veterinarskih spričeval;
– za stranke ugodnejša razporeditev delovnega časa (sprejem naročil in izvajanje
osemenjevanja);
– za stranke ugodnejša dostopnost do
koncesionarjeve ambulante.
X. O izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
prispelih prijav.
XI. Podrobnejše informacije: Tatjana
Obal, tel. 300-13-00.
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-62493
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za rudarstvo, objavlja
na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 56/99) in 8. člena Uredbe o
rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci,
Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin;
Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina
Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v
Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina
Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas – Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača;
Lajše, Občina Gorenja vas – Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog,
Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer;
Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota;
Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II,
MO Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 85/01) (v
nadaljnjem besedilu: uredba)
javni razpis
za podelitev rudarske pravice za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih:
Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih:
Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi;
Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja
vas, Občina Gorenja vas – Poljane; Stara
vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas
– Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica;
Okroglica II, MO Nova Gorica.
I. Predmet rudarske pravice je raziskovanje in gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih in pridobivalnih
prostorih, ki so v uredbi opredeljeni s parcelnimi številkami ali koordinatami in za dejavnosti iz 7. člena uredbe ter v skladu s
pogoji uredbe, kot izhaja iz tabele T1.
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Raziskovalni prostor

Mineralna surovina

Čas trajanja rudarske pravice

Črenšovci
Žabče
Hrašica

geotermični energetski vir
geotermični energetski vir
geotermični energetski vir

3 leta
3 leta
3 leta

Pridobivalni prostor

Mineralna surovina

Čas trajanja
rudarske pravice

Selnica obDravi
Vetrnik
Brezovica
Zala v Davči
Jurkovec
Lipovci
Sotina
Gorenja vas
Stara vas
Razdrto
Lajše
Renče
Bukovci

prod
tehnični kamen-dolomit
tehnični kamen-apnenec
tehnični kamen-dolomit
prod,pesek,mivka
prod
tehnični kamen-metadiabaz
tehnični kamen-dolomit
tehnični kamen-dolomit
tehnični kamen-apnenec
tehnični kamen-dolomit
opekarska glina
nafta, bitumenske
kamnine in vse vrste plinov
nafta,bitumenske kamnine
in vse vrste plinov
nafta, bitumenske kamnine
in vse vrste plinov
prod
prod in pesek
lončarska, keramičarska
in opekarska glina
lapor; lončarska, keramičarska in
opekarska glina

15 let
20 let
20 let
5 let
20 let
5 let
10 let
10 let
10 let
20 let
10 let
6 let

20.000
20.000
20.000
50.000
20.000
90.000
60.000
10.000
10.000
90.000
10.000
40.000

15 let

30.000 t

15 let

13.000 t

Dankovci
Kog
Babinci
Bakovska cesta “B“
Okroglica I
Okroglica II

II. Pogoji za pridobitev rudarske pravice:
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji; ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
2. da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek,
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na
trgu vsem zainteresiranim.
III. Dokumentacija za prijavo na javni
razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. za pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra (ne starejši
od 30 dni),
– dokazilo, da proti pravni osebi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da pravna oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin;
2. za fizične osebe:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačanih davkih,
– dokazilo, da fizična oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin;
2. dokazila o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali pogodbo z izvajalcem,
ki te pogoje izpolnjuje;
3. kopijo katastrskega načrta, ki ni starejši od 2 mesecev;

20 let
10 let
do 10 let
20 let
20 oziroma 7 let

4. zemljiškoknjižni izpisek za parcele, na
katerih je predvideno raziskovanje oziroma
pridobivanje mineralnih surovin, ali drugo
dokazilo o pravici razpolaganja z zemljišči;
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih;
6. dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.
IV. Začetek in čas trajanja rudarske pravice
Rudarska pravica se bo podelila za dobo, navedeno v uredbi in tem razpisu. Rok
začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, ki jo bo moral imetnik rudarske pravice podpisati skladno z 12. členom uredbe in bo urejala tudi plačilo za rudarsko
pravico.
V. Merila za izbor nosilca rudarske pravice
Merila za izbor nosilca rudarske pravice
so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice,
– morebitna dosedanja vlaganja.
VI. Prednostna merila
Vlagatelji vlog o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za posamezne raziskovalne oziroma pridobivalne prostore iz
uredbe imajo ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi zainteresiranimi, ki bi se za isti
prostor prijavili na razpis, prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice.
Pri izbiri nosilca rudarske pravice za raziskovanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem prostoru izvajala predhodno raziskovanje po do-

Predvidena letna
količina (m3 ali t)

75.000 t
500.000
200.000 – 500.000
20.000
37.500 ; 76.400

ločbah Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št.
56/99).
Pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu.
Kadar se z rudarsko pravico širi že določen raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela
na zemljišču, ki meji na zadevno območje.
Če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred drugimi prosilci, ob enakih pogojih, razen pred prosilci
iz predhodnih treh odstavkov.
VII. Postopek in rok za izbor
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po javnem odpiranju prijav pripravila predlog za izbor nosilcev rudarske
pravice. O izbiri nosilca rudarske pravice in
o morebitni zavrnitvi prijave bo odločilo Ministrstvo za okolje in prostor z upravno
odločbo.
VIII. Način in rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR
1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili.
Prijava je veljavna, če je pravočasna in
vsebuje vse zahteve tega javnega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi le en ponudnik.
Prijave z oznako: “Ne odpiraj - javni razpis - rudarska pravica za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine“, z navedbo raziskovalnega oziroma
pridobivalnega prostora in imenom ter na-
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slovom prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Prijava mora prispeti v vložišče na gornji
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke v
roku 60 dni od objave tega razpisa.
Odpiranje prijav bo dne 22. marca 2002
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, Uprave Republike Slovenije za rudarstvo, Dunajska 47, Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo.
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij
o razpisu je: Janez Žebre, Uprava RS za
rudarstvo, Dunajska 47, Ljubljana (tel.
478-71-78), med 11. in 12. uro.
X. Datum odpošiljanja zahteve za objavo
v Uradnem listu RS dne 11. 1. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za rudarstvo
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III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE
RUDARSKE PRAVICE
– Podatki o kadrovski usposobljenosti za
izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna usposobljenost):
– Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost
investicije, način financiranja):
IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena uredbe
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z
rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe predložil koncedentu dokazilo o
povrnitvi vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

OBR 1
Datum . . . . . . . . . . .
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
žig
za podelitev rudarske pravice za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih:
Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih:
Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi;
Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja
vas, Občina Gorenja vas – Poljane; Stara
vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas
– Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica;
Okroglica II, MO Nova Gorica
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
– naziv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– direktor oziroma pooblaščena oseba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– matična številka: . . . . . . . . . . . . . . . .
– davčna številka: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fizična oseba:
– status (ustrezno obkroži):
1. samostojni podjetnik
2. drugo
– ime in priimek oziroma naziv s.p.: . . . .
.................................
– naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– EMŠO oziroma matična številka: . . . .
.................................
– davčna številka: . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. RAZISKOVALNI OZIROMA PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
– Naziv raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora:
– Zemljišča in njihovo lastništvo na območju raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora:

naziv oziroma ime
prijavitelja in podpis
pooblaščene osebe
Št. 125
Ob-62361
Občina Šmartno ob Paki objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št.
7/2001)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
a) športna vzgoja otrok in mladine,
b) selektivni šport otrok in mladine,
c) športno rekreativna dejavnost odraslih,
d) tekmovalni šport mladine in odraslih,
e) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
f) športno rekreativne akcije in prireditve.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, njihova združenja, osnovna šola
in vrtec, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu
(v nadaljevanju: izvajalci).
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež Občini Šmartno ob
Paki,
– da so registrirani za izvajanje športnih
dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogo-

je za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in vadbi.
3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec “Prijava na javni razpis za leto 2002”,
– opis programov oziroma planov dela
za leto 2002, ki morajo biti finančno ovrednoteni, navedeni pa morajo biti tudi predivdeni viri financiranja,
– poročilo o realizaciji programov za leto
2001 in doseženih tekmovalnih rezultatih.
4. Rok in način prijave
Prijave na javni razpis morajo izvajalci
poslati s priporočeno pošiljko (s pripisom:
javni razpis - šport 2002) ali oddati osebno
na naslov: Občina Šmartno ob Paki, 3327
Šmartno ob Paki, v 15 dneh od dneva objave javnega razpisa.
5. V roku prispele prijave bomo ovrednotili po predhodni obravnavi in poročilu
Odbora za družbene dejavnosti ter v skladu
z razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna za leto 2002 za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini.
Z izbranimi izvajalci letnih programov
športa, ki bodo predložili vso zahtevano dokumentacijo, bomo podpisali pogodbe o dodeljeni višini sredstev ter dinamiki koriščenja v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
6. Podrobne informacije in prijavno dokumentacijo dobite osebno na sedežu občine (tel. 898-49-50).
Občina Šmartno ob Paki
Št. 65/1/2002-03
Ob-62494
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Muta
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo Občina Muta v letu 2002
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi; zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci in vzgojno – izobraževalni javni
zavodi.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
občine Muta,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95),
– da imajo odločbo Upravne enote Radlje ob Dravi o registraciji društva.
II. V letu 2002 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športne vzgoje otrok in mladine
A) športna vzgoja predšolskih otrok:
– športne značke Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– naučimo se plavati.
B) Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– športna značka Krpan,
– naučimo se plavati (1,2,3 razred),
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– šolska športna tekmovanja na občinskem in medobčinskem tekmovanju,
– smučarske tečaje za 1., 2., in 3. razred,
– druge 80 – urne programe za šolske
otroke.
C) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (za klube in društva, ki so člani ŠZ
Muta).
– programi za športnike v individualnih
športnih panogah,
– programi za športnike v kolektivnih
(ekipnih) športnih panogah.
Predlogi programov pod točkami A, B in
C morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program
namenjen,
– predvideno število oziroma možen obseg udeležencev, ki se lahko vključijo v program,
– število registriranih članov,
– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predvideni čas (od-do) izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organizacijo oziroma pripravo programa, strokovni
kader za izvedbo, objekt),
– viri pridobivanja izven proračunskih
sredstev.
Sofinancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo značaj rednega športnega treniranja.
2. Športno rekreativna dejavnost odraslih
Sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo pod strokovnim vodstvom in športne
prireditve.
Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Prijava za usposabljanje, izobraževanje
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov mora
vsebovati:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klubom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.
4. Športni objekti
– sofinanciranje najemnine športnih objektov,
– sofinanciranje investicij v športne objekte.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje športnih programov v občini Muta. Prispele ponudbe bo pregledala strokovna komisija, ki jo s sklepom določi župan. O izbiri
bodo izvajalci pisno obveščeni. Prednost
pri izbiri bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov. K prijavi na razpis je
potrebno poleg zahtevane dokumentacije
predložiti tudi dokazila o strokovni izobrazbi
tistih, ki bodo izvajali oziroma organizirali
posamezni program, lahko je to tudi potrdilo panožne zveze ali organizacije (trener,

učitelj, sodnik, vodnik...). Kandidati lahko
dobijo pojasnila v zvezi z razpisom v kabinetu športne vzgoje v stavbi OŠ Muta, Šolska
ul. 6, Muta, pri Damjanu Cvetko v dopoldanskem času ali popoldan v ponedeljek
med 19. in 20. uro.
IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi.
V. Svoje programe pošljite v dveh izvodih na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta – s pripisom “ Ne odpiraj –
Javni razpis – šport”.
VI. Opozarjamo vse vlagatelje, da nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Muta
Ob-62610
Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in na podlagi
Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje projektov in
programov, ki se bodo izvajali v letu
2002
na področjih:
A) kulturni projekti in programi
B) mladinski projekti in programi
1. Predmet razpisa so: programi, projekti, akcije in druge aktivnosti (v nadaljevanju projekti in programi) vseh pravnih subjektov, ki so v Mestni občini Murska Sobota
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture, občinska društva ustvarjalcev in njihove zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci in ki bodo v letu 2002 financirani iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
– programi in projekti za oblikovanje letnega programa dejavnosti na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota
Pod B)
– programi in projekti za oblikovanje letnega programa dejavnosti na področju mladine v Mestni občini Murska Sobota.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: na ta razpis se lahko
prijavijo vsi, ki prijavijo programe in projekte, ki so predmet razpisa za A in B področje
in so pravni subjekt, ki so v Mestni občini
Murska Sobota registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture, občinska društva ustvarjalcev in njihove zveze, avtorji in
avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci.
Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele projektov, ki bodo
izvajani v letu 2002.
Na ta razpis se ne morejo prijaviti ponudniki, ki imajo neizpolnjene obveznosti do
Mestne občine Murska Sobota.
Vsak projekt mora biti prijavljen posebej
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije ali na obrazcu, ki je bil predpisan v okviru
javnega razpisa za projekte in programe Ministrstva za šolstvo in šport – Urad za mladino RS ali Ministrstva za kulturo RS.
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3.Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za obe področji za
leto 2002 je 33,300.000 SIT, in sicer:
– za področje A 28,800.000 SIT,
– za področje B 4,500.000 SIT.
4. Merila za izbor programov in projektov
Pod A)
– vsebina in pomen programa ali projekta,
– dolgoročni pomen programa ali projekta,
– kvaliteta in realnost predloženega programa ali projekta,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
Pod B)
– vsebina in pomen programe projekta,
– vključenost in struktura mladih,
– mladinska iniciativnost,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost projekta,
– kvaliteta in realnost predloženega programa ali projekta,
– dosedanji dosežki in reference ponudnika,
– gospodarnost, načrtnost in učinkovitost projekta.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjeni razpisni obrazec 2002 z vsemi zahtevanimi podatki,
– kopija zaključnega računa za leto 2000
(če je ponudnik pravna oseba),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se v skladu z
razpisnimi pogoji dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2002 morajo biti porabljena v letu
2002.
7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudb: ponudniki morajo ponudbo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 7. 2. 2002 na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Mestne občine Murska Sobota).
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vsak prijavljeni program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj –
vloga” in s pripisom “Razpis kulturnih programov in projektov” – za področje A oziroma “Razpis mladinskih programov in projektov“ – za področje B, odvisno od tega,
za katero razpisno področje ponudnik oddaja ponudbo.
V primeru, da prijavitelj pošilja več programov, mora biti vsaka ponudba poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje ponudb bo strokovna
komisija opravila v sredo, 13. februarja
2002 ob 9. uri, v prostorih Mestne občine
Murska Sobota. Odpiranje ponudb ne bo
javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija ponudnike pozvala, da v 8 dneh dopolnijo ponudbo. V primeru, da ponudniki v
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roku ponudbe ne bodo dopolnili, bo ponudba izločena kot nepopolna.
9. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja ponudb.
10. Kraj in čas, kje lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani na naslovu Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tretje nadstropje, soba
št. 1, pri Brigiti Perhavec. Vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med 9.
in 12. uro na Oddelku za gospodarske in
negospodarske dejavnosti Mestne občine
Murska Sobota, telefon 531-10-11, interna 400.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 05/02
Ob-62613
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2002, ki
jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva (tudi
sekcije društev) registrirana za izvajanje programov na področju kulture, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so
splošno koristne in neprofitne, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju;
– kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 31. 1. 2002. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
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Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program,
– program društva za leto 2002;
– finančno poročilo za leto 2001;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2001 – lahko dostavite naknadno.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 12. do 15. ure, osebno ali na
telefonski
številki:
629-68-23
ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 05/02
Ob-62614
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s
športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 31. 1. 2002. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2001 in izpolnjene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;
– finančno poročilo za leto 2001;
– fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani Agencije za plačilni promet pravne osebe javnega ali zasebnega prava oziroma zaključni račun za preteklo leto, potrjen s strani najvišjega organa
društva, če le-ta nima žiro računa pri Agenciji za plačilni promet oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike – lahko oddate naknadno;
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 12. do 15. ure, osebno ali na
telefonski
številki:
629-68-23
ali
629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 650-00-1/2002
Ob-62617
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člena Pravilnika
o načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
25/00), objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v občini Črnomelj za leto
2002
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ, podjetja.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2002 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
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4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2002 bomo financirali oziroma
sofinancirali za športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v občini Črnomelj.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
15. 3. 2002 do 8. ure. Prijave pošljite v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, s pripisom “javni
razpis – Sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Črnomelj za leto
2002”. Enotne obrazce za prijavo in ostalo
razpisno dokumentacijo dobite v pisarni
številka 4 ali 29 Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, pri Mojci Stjepanovič ali
Anici Poljak, tel. 068/30-61-100. Kontaktna oseba: Mojca Stjepanovič, tel.
068/30-61-100.
Odpiranje prijav bo 15. 3. 2002 ob 9.
uri, na naslovu Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji in potrdilo oziroma izjavo najemodajalca objekta, da so poravnani stroški
najemnine za leto 2001.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popolnih
vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu proračuna za leto 2002.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Črnomelj
Št. 670-00-1/2002
Ob-62618
Na podlagi 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 13/01) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine
Črnomelj za leto 2002
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2002,
namenjena sofinanciranju letnih kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2002.
2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih
programov se lahko prijavijo kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni
ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
akcij;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj.
3. Na razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti imajo kulturna
društva in druga društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost in njihove zveze in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih akcij;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4.1. Občina bo sofinancirala programe
in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za
naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne
umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno -umetniških dogodkov s pomočjo medijev ter radijski in televizijski kulturno-umetniški program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine;
4.2. Občina Črnomelj bo sofinancirala
kulturne prireditve:
– Dan boja proti okupatorju,
– Dan državnosti,
– Dan samostojnosti,
– Ob Dnevu mrtvih,
– Kulturne prireditve za otroke,
– Mednarodno sodelovanje.
5. Prijava mora vsebovati:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo in
zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se dvignejo v prostorih Občine
Črnomelj, Trg svobode 3 – v sobi št. 29 ali v
sobi št. 4/II in na sedežu JSKLD, OI Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, od 22. 1. 2002
dalje;
b) dokazilo o sedežu na območju občine
Črnomelj;
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c) poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2001, potrjeno na ustreznem organu
društva oziroma zavoda;
d) kopijo zaključnega računa za leto
2001, davčno številko in številko žiro računa oziroma transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2002;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter članarini in podatke o številu
članov.
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.
7.Rok za oddajo vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. 3. 2002 do 12. ure,
na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj, sprejemna pisarna – soba št.
29. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Javni razpis za programe
in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za
leto 2002.”
8. O višini sredstev na tem razpisu bodo
vlagatelji obveščeni v roku 30 dni od sprejetja proračuna za leto 2002.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na občinski upravi pri Mojci Stjepanovič (tel. 306-11-10).
Občina Črnomelj
Št. 04/02
Ob-62501
Uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za
odvisnike, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, na
podlagi 25. člena Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč
odvisnikom in njihovim svojcem in IX. točke
Pravil Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike ter 11. seje uprave Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike z dne 2. 10.
2001 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so nepremičnine na
naslovu Pristavška c. 16, Tržič:
1. Nepremičnina v celoti, ki predstavlja:
zemljišče parc. št.: 520 – dvorišče v izmeri
241 m2; 521/1 – sadovnjak v izmeri 105 m2,
521/2 – gospodarsko poslopje v izmeri
4 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 455 m2,
poslovna stavba v izmeri 118 m2, poslovna
stavba v izmeri 22 m2, gospodarsko poslopje 16 m2, poslovna stavba 213 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 148 m2, dvorišče v
izmeri 1975 m2, garaža v izmeri 63 m2;
521/4 – sadovnjak v izmeri 113 m2; vse
vpisane pri zem. knj. vložku št. 984; ter parcela št. 522/1 – sadovnjak v izmeri 2869 m2,
vpisan pri zem. knj. vložku št. 1017 k.o.
Križe, za izklicno ceno 91,610.180 SIT, od
tega znaša vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča 10.773 SIT/m2 in 58,353.929
SIT gospodarski in poslovni objekti z dvoriščem in dovozno potjo.
2. Nepremičnina, zemljišče parcelna številka 522/1, k.o. Križe, vl. št. 1017, v izmeri
2869 m2 kot zazidljivo zemljišče, ki se lahko
razdeli na tri funkcionalne parcele, za izklicno ceno 31,702.512 SIT, od tega znaša
vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča
10.773 SIT/m2 in 794.775 SIT dovozna pot.
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3. Nepremičnina, zemljišče parcelna številka 521/2, k.o. Križe, vl. št. 984, gospodarsko poslopje v izmeri 455 m2, garaža v
izmeri 63 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
4 m2, dvorišče v približni izmeri 700 m2 ter
del zemljišča parcelna številka 522/1, k.o.
Križe, vl. št. 1017, v približni izmeri 867 m 2,
za izklicno ceno 26,765.273 SIT, od tega
znaša vrednost zazidanega stavbnega zemljišča 8.006 SIT/m2, vrednost objekta
15,002.428 SIT, 794.775 SIT dovozna pot
in 1,184.738 SIT zunanja ureditev.
4. Nepremičnina, zemljišče parcelna
številka 521/2, k.o. Križe, vl. št. 984, gospodarsko poslopje (lopa ob cesti), v izmeri
148 m2, garaža v izmeri 22 m2, pripadajoče funkcionalno zemljišče v približni izmeri
316 m2 ter zemljišče parcelna številka
521/4, k.o. Križe, vl. št. 984, v izmeri
113 m2, za izklicno ceno 7,544.577 SIT,
od tega znaša vrednost zazidanega stavbnega zemljišča 8.006 SIT/m2, vrednost
objekta 1,850.050 SIT, 794.775 SIT
dovozna pot in 104.158 SIT zunanja ureditev.
5. Nepremičnina, zemljišče parcelna številka 521/2, k.o. Križe, vl. št. 984, poslovno stanovanjski objekt v izmeri 347 m2, pripadajoče dvorišče v približni izmeri 563 m2
ter zemljišče parcelna številka 520, k.o. Križe, vl. št. 984, v izmeri 241 m2, za izklicno
ceno 44,900.642 SIT, od tega znaša vrednost zazidanega stavbnega zemljišča
8.006
SIT/m2,
vrednost
objekta
33,725.329 SIT, 794.775 SIT dovozna pot
in 1,165.632 SIT zunanja ureditev.
6. Nepremičnina, zemljišče parcelna številka 521/1, k.o. Križe, vl. št. 984, v izmeri
105 m2, za izklicno ceno 1,131.165 SIT,
vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča
znaša 10.773 SIT/m2.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, 6. 2. 2002 ob 17. uri, v
sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o plačilu varščine.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati varščino v višini 1,000.000 SIT in
velja za vse nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun, št.
80400-0000000444, pri Hranilnici LON
d.d., Kranj, z navedbo “Plačilo varščine za
javno dražbo“. Pred začetkom javne dražbe
se mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
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zapade varščina v korist Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun,
št. 80400-0000000444, pri Hranilnici LON
d.d., Kranj v roku, določenim s pogodbo.
VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
5,000.000 SIT, lahko dvigajo za večkratnik
zneska 10.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 5,000.000 SIT do
10,000.000 SIT, lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena nad 10,000.000 SIT, lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

Javne dražbe
Ob-62577
Javna dražba
za prodajo nepremičnin in premičnin
I. Predmet prodaje:
Nepremičnine Obrtniška ulica 9, Šmarje
pri Jelšah z.k. vložek 855 k.o. Šmarje pri
Jelšah: parc. št. 637/4 poslovna stavba površine 10 arov 30 m2, del parc. št. 637/1
dvorišče površine ca. 20 arov (ograjeni del
parcele), parc. št. 636/10 dvorišče površine 44 m2 in parc. št. 636/9 dvorišče površine 14 m2 ter oprema v proizvodnih in poslovnih prostorih; vse skupaj kot celota za
izklicno ceno 70,000.000 SIT.
Nepremično premoženje je podrobno
opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu
z dne 14. 08. 1998, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec gradbene stroke Drago Žlajpah. Premično premoženje - oprema v proizvodnih in poslovnih prostorih je razvidno iz
“Seznama osnovnih sredstev”.
Premoženje bo prodano po načelu “videno - kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, dne 30. januarja 2002 ob 9. uri v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju R Slovenije in predložijo izpisek iz sodnega registra,
in fizične osebe, ki so državljani R Slovenije
in predložijo dokazilo o državljanstvu, ter

10. ugovore proti dražbenem postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Ogled nepremičnin bo potekal v naslednjih terminih: v ponedeljek, 28. 1. 2002
od 15. do 17. ure in v petek, 1. 2. 2001 od
10. do 12. ure.
X. Del zemljišča, ki je sestavni del dvorišča na parc. št. 521/2, k.o. Križe, v okvirni
izmeri 396 m2 in predstavlja dovozne poti in
skupno uporabno površino vsem novim lastnikom zemljišč, se proda v enakih idealnih solastninskih deležih vsem potencialnim
kupcem navedenih nepremičnin. Na omenjenem delu se ohrani tudi služnostna pravica Alojza Polajnarja, lastnika zemljišča parcelna številka 522/2, k.o. Križe, za uporabljanje južnega izvoza na občinsko pot proti
Križam, ki se v dogovoru z g. Polajnarjem
lahko spremeni na služnostno pravico
osrednje poti kot služnostne (mimo zemljišča parcelna številka 520).
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Fundacija Vincenca Drakslerja,
Slovenski trg 1, Kranj, Mira Starc, tel.
04/237-31-60.
Fundacija Vincenca Drakslerja
za odvisnike, Kranj

predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične osebe, določene v
153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžnika št. 50700-690-1403 pri Agenciji za plačilni promet Šmarje pri Jelšah z navedbo
“plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali
položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži,
se varščina ne vrne ampak zapade v korist
stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odst. čl. 153 ZPPSL ali podati izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne
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obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III.
odst. čl. 153 ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na promet z nepremičninami, davek na dodano vrednost, druge dajatve,
stroške geodetske odmere, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s prenosom lastništva
mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled cenitvenega poročila oziroma
ogled premoženja, ki se prodaja, je možen
na sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej Zvonimirom, Spominska 16, Celje, tel.
03 / 541 75 05 ali GSM 041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 2,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).
Europolimer d.o.o., - v stečaju
Šmarje pri Jelšah

Razpisi delovnih
mest
Št. 3/02
Ob-62325
Svet Centra za socialno delo Maribor,
Dvorakova ul. 5, Maribor – Razpisna komisija na podlagi Zakona o zavodi (Ur. l. RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 41/99 in 26/01) ter 32. in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Maribor
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja centra za socialno delo Maribor.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Maribor mora kandidat poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom izpolnjevati
še naslednje:
– višja ali visoka izobrazba socialne, psihološke ali pedagoške smeri ali njenih specialnih disciplin, upravne - pravne ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj,

– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Kandidat mora prijavi priložiti okvirni program dela Centra za socialno delo Maribor.
Kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 let. Mandat bo nastopil, ko bo po
končanem postopku imenovanja podal soglasje minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega
organa Mestne občine Maribor.
Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim
življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z opombo “Ne odpiraj – prijava na
razpis” v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
Center za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica 5, Maribor – za razpisno komisijo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Maribor
Št. 2/2002
S-62326
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri
Celju razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Šentjur pri Celju.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Šentjur pri Celju, ul. Dušana Kvedra 11,
3230 Šentjur, z oznako “Za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo
Šentjur pri Celju
Št. 14-01
Ob-62380
Na podlagi 62. člena v povezavi z 71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
1. Delovno mesto glavne medicinske
sestre SPS Nevrološka klinika
Za glavno medicinsko sestro SPS Nevrološka klinika lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro SPS Nevrološka klinika po pridobitvi soglasja strokovnega direktorja SPS in mnenja strokovnega kolegija
zdravstvene nege SPS za dobo 4 let.
2. Delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddeleka za nefrologijo, SPS Pediatrična klinika
Za glavno medicinsko sestro Kliničnega
oddeleka za nefrologijo, SPS Pediatrična
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klinika lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro Kliničnega oddelka
za nefrologijo, SPS Pediatrična klinika po
pridobitvi soglasja predstojnika enote in
mnenja strokovnega kolegija za zdravstveno nego za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi tega razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj navedejo za katero razpisano
delovno mesto kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 3/02
Ob-62438
Svet Osnovne šole Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja.
Za ravnatelja šole lahko kandidira in je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje:
– po 53. členu ZOFVI (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 64/01) ali
– po 145. členu ZOFVI (Uradni list RS,
št. 64/01) ali
– po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS,
št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Začetek dela je 2. 4. 2002.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici, z
oznako: “Za razpis ravnatelja”, na naslov:
Svet Osnovne šole Bojana Ilicha, Mladinska
13, 2000 Maribor, v 15 dneh po objavi
razpisa.
Vloga bo še veljavna, če bo na zadnji
dan roka oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Kandidate bomo obvestili o izboru 15
dni po končanem postopku izbire.
Osnovna šola Bojana Ilicha
Št. 1527
Ob-62470
Na podlagi 33. in 34. člena statuta in
sistemizacije delovnih mest razpisujemo
prosto delovno mesto delavca s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi
namestnik direktorja.
Pogoji:
– Medicinska fakulteta, doktorat medicinskih znanosti,
– 5 let delovnih izkušenj na področju interne medicine,
– ustrezna znanja s področja vodenja,
organiziranja in koordiniranja medicinske raziskovalne in pedagoške dejavnosti,
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
Mandat namestnika direktorja traja 4 leta oziroma poteče s potekom mandata direktorja.
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Prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati
pošljejo v 8 dneh na naslov: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik z oznako
“prijava na razpis”.
Bolnišnica Golnik
Ob-62471
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 razpisuje mesti
1. Vodje odseka za eksperimentalno
fiziko osnovnih delcev:
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo 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 kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, 1001 Ljubljana,
p.p. 3000.
2. Vodje nabavno prodajne službe:
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– strokovne, vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave kandidatov bomo sprejemali 15 dni po objavi na naslov: Institut “Jo-
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žef Stefan“, Sekretariat, Jamova 39, 1001
Ljubljana, p.p. 3000.
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Ob-62481
Visoka strokovna šola za podjetništvo VSŠP, Senčna pot 10, 6320 Portorož, objavlja na osnovi sklepa upravnega odbora
VSŠP z dne 14. 12. 2001 razpis za
direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. visokošolska izobrazba družboslovne
ali druge ustrezne smeri,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih v izobraževanju,
3. organizacijske in vodstvene sposobnosti,
4. znanje angleškega jezika.
Rok prijave: 15 dni od datuma objave v
zaprti kuverti s pripisom: prijava na razpis ne odpiraj!
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Visoka strokovna šola za podjetništvo
Portorož
Št. 111-1/2002-0515
Ob-62496
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):
a)
– 2 prosti mesti okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani;
II. na podlagi 19. člena v zvezi z petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):
a)
– 2 prosti mesti pomočnikov okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v

prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-62616
Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105 na podlagi 11. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št.
96/00 in 91/01) in 16. in 17. člena Statuta
javnega zavoda Mladinski center Krško razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Krško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00)
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri in najmanj eno leto delovnih
izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K vlogi morajo kandidati priložiti dokazila
o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev ter svoj življenjepis.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, p.p. 246,
8270 Krško, s pripisom: “za razpis: direktor
Mladinskega centra Krško“
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju direktorja.
Mladinski center Krško
Svet zavoda
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Druge objave
Ob-62550
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija
RS za regionalni razvoj, objavlja
sklenjene pogodbe o donacijah
v mesecu decembru 2001
Program in finančna linija: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija
1999, Sklad za male projekte
1. Pogodbe o donacijah Evropske skupnosti
sklenjene
po
razpisu
SL-9912.02.01, objavljenem dne 8. 6.
2001

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj
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Ob-62551
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija
RS za regionalni razvoj, objavlja
sklenjene pogodbe o donacijah
v mesecu decembru 2001
Program in finančna linija: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Italija
1999, Sklad za male projekte
1. Pogodbe o donacijah Evropske skupnosti
sklenjene
po
razpisu
SL-9911.02.02, objavljenem dne 13. 4.
2001

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj
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Ob-62358
Po pooblastilu družbenika družbe PGM
Hotič, proizvodnja gradbenega materiala
d.o.o., Zgornji Hotič 21, 1270 Litija, Tomac Franja, objavlja STIS d.o.o. Ljubljana,
Kavčičeva 64/a
javno zbiranje ponudb
za prodajo 20% poslovnega deleža
družbe PGM Hotič, proizvodnja gradbenega materiala d.o.o., Zgornji Hotič 21, 1270
Litija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, vložek številka 1/9803/00.
Najnižja pričakovana ponudba znaša
90,000.000 SIT.
Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in ponujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom “za razpis
PGM Hotič d.o.o.“.
2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega deleža po ponujenih pogojih, overjeno pri notarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.
3. Vsi stroški prenosa poslovnega deleža in stroški vpisa v sodni register bremenijo kupca.
4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo izbrani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.
5. Podatki o finančno-materialnem stanju PGM Hotič d.o.o. so interesentom na
razpolago po predhodnem telefonskem dogovoru med delovnim časom v obdobju zbiranja ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva 64/a.
STIS d.o.o., Ljubljana
Ob-62393
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
39/2001 z dne 4. 12. 2001, nad stečajnim dolžnikom Sveting, d.o.o. – v stečaju,
Kersnikova 1, 3320 Velenje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
Premičnine
Stroji in oprema po cenitvenem seznamu:
1. tračna žaga “Bratstvo”, tip 110, list
7800 × 120, EM 28 KW, letnik 1972 (v
uporabi),
2. verižni transporter “Mežica”, tip QF
4/2/3, EM 31 KW, letnik 1988 (v uporabi),
3. valjčni transporter, domače izdelave,
6 × 0,65 m, EM 3 KW, letnik 1996 (v uporabi),
4. miza za zbijanje embalaže, domača
izdelava, 100 × 150 × 75 cm, letnik 1996
(v uporabi),
5. kompresor “Trudbenik”, 1200 l/min,
17 bar, rezervoar 200 l, letnik 1971 (delno
v uporabi),

6. rovokopač “Progres 516”, letnik
1986 (ni uporaben in potreben generalne
obnove),
7. cisterna za gorivo “Roth 1000 l”, letnik 1993, 2 kosa,
8. viličar “INDOS”, nosilnost 2,5 t, dvižna višina 3,5 m, letnik 1984 (v uporabi),
9. odsesovalna naprava “Kravanja”, cev
2 × 35 m, ciklon, letnik 1995 (v uporabi),
10. pisalna miza s predalnikom, letnik
1990 (v uporabi),
11. dvodelna omara, 50 × 60 × 185
cm, letnik 1995 (v uporabi).
Premoženje – premičnine se prodajajo v
kompletu za izklicno ceno 1,001.840 SIT.
Varščina znaša 105.000 SIT.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 22. 11. 2001 in
bo prodano po načelu “videno – kupljeno”.
Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi poročili Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega sodnega cenilca in jih je možno pri
ogledu videti na sedežu podjetja.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 30 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 ponudniku, in sicer na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98). Vse
dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe, ali kupnine ne plača v dogovorjenem
roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za
izpolnitev.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb:
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II. in
III. odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine, potrjene s strani
APP, fizične osebe pa potrdilo o državljan-
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stvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri APP Velenje,
na št. ŽR 52800-690-67539, s pripisom
namen nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000
Celje, s pripisom “Stečajni postopek opr.
št. 39/2001 – Ponudba za odkup – Ne
odpiraj”.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos
Tomažu, tel. 03/582-20-22 in GSM
041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v stečajni pisarni v Šmarju pri Jelšah, Obrtniška ul. 2, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Sveting, d.o.o. – v stečaju, Velenje
stečajni upravitelj
Ob-62499
Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu lastnika Železarne Jesenice, d.o.o. Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Zemljišča v k.o. Jesenice, na parcelnih številkah:
– 1247/1 dvorišča, delno, približno
25.000 m2,
– 1247/77 dvorišča, delno, približno
25.000 m2.
2. Zemljišča v k.o. Blejska dobrava na
parcelnih številkah:
– 1579/1 travnik 379 m2,
– 1579/2 travnik 455 m2,
– 1572/1 dvorišča v delu približno
4.500 m2,
– 1572/1 stavba 301 m2,
– 1572/3 dvorišča, delno, približno
200 m2,
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– 1572/6 dvorišča, delno, približno
1.600 m2,
– 1572/7 neplodno, delno, v delu približno 400 m2,
– 1572/9 dvorišča, delno, približno
1.000 m2,
– 1572/10 dvorišča, delno, približno
2.500 m2.
Zemljišča imajo enotno ocenjeno vrednost 30 EUR/m2.
Zemljišča imajo status nezazidanega
stavbnega zemljišča.
Zemljišča pod 1. točko so pod hipoteko, ki bo po geodetski odmeri umaknjena v
roku 6 mesecev.
Prodaja zemljišč je na posameznih parcelah možna tudi po manjših delih, vendar
si prodajalec pridružuje pravico zaokrožiti
velikosti kupljenih delov parcel pri geodetski odmeri.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti
obseg odkupa, ponujeno ceno, dejavnost,
ki jo namerava opravljati in predložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila na transakcijski račun Meting ŽJ,
d.o.o., št. 07000-0000008723. Plačilo
kupnine mora biti izvršeno v roku do 3
mesecev po podpisu kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške prodaje zemljišč in prenosa
pravic na kupca, davke, takse, stroške prodaje pooblaščencu v višini 1,5% prodajne
vrednosti in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje. Zemljišča so naprodaj po načelu “videno-kupljeno”. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo
o prodaji.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.
Komisija se bo o izbiri ponudnika odločila v roku 20 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb.
Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice, C. Železarjev 8, 4270 jesenice, z oznako “Ponudba po razpisu 1/02 - Ne odpiraj”.
Vse informacije o nepremičninah in možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-70 in 04/584-18-78.
Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice
Ob-62397
Jože Španič, s.p. – Jeklene konstrukcije, Brnčičeva 23, Ljubljana Črnuče, objavljam, da bom z dnem 30. 4. 2002 prenehal
poslovati.
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Razglasi in objave
Postavitev stalnega sodnega
tolmača
Št. 165-03-129/01
Ob-62331
Andreja Pignar, stalno prebivališče Rače, Bunšvik 9a, je bila z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 165-03-129/01 z dne
19. 12. 2001 imenovana za sodnega tolmača za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-37/01
Ob-62332
Igor Zupančič, stalno prebivališče Maribor, Koroška c. 118, je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-37/01 z
dne 19. 12. 2001 imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-143/00
Ob-62333
Jaka Repanšek, stalno prebivališče Trzin, Ul. OF 13, je bil z odločbo Ministrstva
za pravosodje, št. 165-03-143/00 z dne
19. 12. 2001 imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-78/01
Ob-62334
Nina Peršak, stalno prebivališče Ljubljana, Reboljeva 10, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-78/01 z
dne 19. 12. 2001 imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-318/01-15 Ob-62349
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi 1.odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bamberger Vesne Julijane, Azria Lare, Azria Sydneya, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Bamberger Vesni Julijani, roj. 10. 10.
1946, Azria Lari, roj. 16. 6. 1976 in Azria
Sydneyu, roj. 15. 1. 1979, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 351-80/01-06/ZM-20
Ob-62378
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste Polje, izdaja, na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00) v zadevi izdaje enotnega
dovoljenja za gradnjo za rušitev obstoječega objekta, gradnjo stanovanjske hiše, gradnjo opornih zidov, zunanjo, prometno in komunalno ureditev, po pooblastilu načelnice
Uprane enote Ljubljana, šifra 153-4/00-17
z dne 20. 12. 2001, naslednji sklep:
1. Pravnim naslednikom pokojnega Žagar Rudolfa iz Ljubljane, Cimermanova ul.
10 se v postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo za rušitev obstoječega objekta, gradnjo stanovanjske hiše in opornih
zidov, zunanjo, prometno in komunalno
ureditev na zemljišču parc. št. 1505/1 k.o.
Kašelj postavi za začasnega zastopnika
Žagar Zvonka iz Ljubljane, Cimermanova
ul. 10.
2. Začasni zastopnik, bo zastopal pravne
naslednike v postopku za katerega je postavljen le toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma pravni nasledniki sami ali njihovi pooblaščenci.
3. Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen, vse praice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
4. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 90312-264/2001
Ob-62383
Območna geodetska uprava Murska Sobota, Izpostava Murska Sobota, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) in po pooblastilu vodje
Območne geodetske uprave Murska Sobota št. 021-10/2000-1 z dne 27. 3. 2000, v
upravni zadevi postopka ureditve meje, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki v postopku ureditve meje za mejne parcele
778,534, 535, 536, 644, 645 v katastrski
občini Šulinci Šimon Terezija, Kanada, se
postavi Šlihthuber Franc, župan Občine
Gornji Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika
preneha po končanem postopku ureditve
meje.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 04/02
Ob-62570
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice izdaja na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, št. 70/00) in pooblastila načelnika
Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1 z
dne 3. 4. 2000, v zadevi ugotavljanja statusa zaščitene kmetije v lasti in solasti Kelhar
Terezije in Kelhar Frančiška, z zadnjim stalnim prebivališčem Brezje pri Bojsnem 16,
Globoko, pričeti po uradni dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika.
1. V postopku ugotavljanja statusa zaščitene kmetije, se po pokojnima lastnikoma in
solastnikom Kelhar Tereziji, roj. 8. 12.
1912, z zadnjim stalnim prebivališčem Brezje pri Bojsnem 16, Globoko, umrli 13. 4.
1994 in Kelhar Frančišku, roj. 30. 8. 1909,
z zadnjim stalnim prebivališčem Brezje pri
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Bojsnem 16, Globoko, umrlem 8. 5. 1997,
postavi začasni zastopnik Klemenčič Ana,
roj. 14. 2. 1953, stanujoča Zgornja Pohanca 6, 8272 Zdole.
2. Vloga začasnega zastopnika preneha, če se ugotovijo oziroma pojavijo pravni
nasledniki pokojnika-ce, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 04/02
Ob-62571
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, št. 70/00) in pooblastila
načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v zadevi
ugotavljanja statusa zaščitene kmetije v lasti Kos Alojzije, z zadnjim stalnim prebivališčem Blatno 30, Pišece, pričeti po uradni
dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika.
1. V postopku ugotavljanja statusa zaščitene kmetije, se po pokojni lastnici Kos Alojziji, roj. 21. 6. 1921, z zadnjim stalnim prebivališčem Blatno 30, Pišece, umrli 1. 6.
1992, postavi začasni zastopnik Klemenčič
Ana, roj. 14. 2. 1953, stanujoča Zgornja
Pohanca 6, 8272 Zdole.
2. Vloga začasnega zastopnika preneha, če se ugotovijo oziroma pojavijo pravni
nasledniki pokojnika-ce, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 04/02
Ob-62572
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, št. 70/00) in pooblastila
načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v zadevi
ugotavljanja statusa zaščitene kmetije v lasti Gramc Mihaela, stanujoč Čedem 2, Cerklje ob Krki, pričeti po uradni dolžnosti,
naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika.
1. V postopku ugotavljanja statusa zaščitene kmetije, se po pokojnem lastniku kmetije Gramc Mihaelu, roj. 2. 10. 1931 umrl
8. 4. 1996, nazadnje stanujoč Čedem 2,
Cerklje ob Krki postavi začasna zastopnica
Klemenčič Ana, roj. 14. 2. 1953, stanujoča
Zgornja Pohanca 6, Zdole.
2. Vloga začasnega zastopnika preneha, če se ugotovijo oziroma pojavijo pravni
nasledniki pokojnika, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št 3
Ob-62573
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 3. 4. 2000 na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00), v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za
Djevada Bešića, sedaj neznanega bivališča
sklep:
1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Djevada Bešića, roj.

2. 4. 1958 v kraju Bosanska Krupa, Bosna
in Hercegovina, se Djevadu Bešiću postavi
za začasno zastopnico Vido Barle, delavko
Upravne enote Trebnje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048/00005/2001-002 Ob-62385
Statut Zveze sindikatov privatnega
sektorja - Pergam (ZSPS - Pergam), s
sedežem v Ljubljani, Trg OF 14, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 152, dne 8. 1. 2002.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-12/2001
Ob-62328
Pravila Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Območnega odbora Sindikata delavcev trgovina Ljubljana in okolice-Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Parmova 51, Ljubljana, sprejeta na programsko volilni seji dne 27. 2. 1996, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Bežigrad.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikata pod št. 10 dne 13. 12. 2001.
Ob-62442
Pravila Sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije - Sindikat vrtca Trzin, s sedežem v Trzinu, Ploščad dr. Tineta Zajca 1,
Trzin, se hranijo pri Upravni enoti Domžale
pod zaporedno številko 08/01.
Za identifikacijo se določi matična številka 1513575.
Št. 026-21/01-15
Ob-62546
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, z dnem 9. 1. 2002, sprejme v hrambo pravila, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 32, z nazivom: Pravila o delovanju sindikata podjetja Lepenka d.d. Tržič, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat Pergam Lepenka d.d. Tržič,
skrajšano ime: Sindikat Pergam in sedežem: Slap 8, Tržič.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 307-14/02-2-3071-50/01 Ob-62343
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 7. 1. 2002
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Banka Koper d.d., Pristaniška
14, Koper (Banka Koper) in San Paolo
IMI S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino, Italija (SPIMI) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Pridobitev nadzora družbe SPIMI nad
Banko Koper se bo izvršila s predvideno pridobitvijo večine vseh delnic Banke Koper, ki
se bo izvedla preko javne ponudbe družbe
SPIMI za odkup delnic Banke Koper.
Na slovenskem trgu je bila doslej dejavna le ena udeleženka koncentracije – Banka Koper. Urad je na podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih
podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja
učinkovite konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom 5. odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 307-11/02-2-3071-49/01 Ob-62346
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 7. 1. 2002 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je ustanovitev polno delujočega skupnega
podjetja BSG d.o.o., družba za proizvodnjo
in prevoz betona, Ljubljana, ki sta ga ustanovili družbi Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova d.d., Slovenska 56, Ljubljana in Gradbeno podjetje
Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana, in
ki predstavlja koncentracijo v smislu določb
ZPOmK, skladna s pravili konkurence in ji
Urad ne bo nasprotoval. Koncentracija bo
izvedena na podlagi sklenjene pogodbe o
ustanovitvi skupnega podjetja. Urad je na
podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob
upoštevanju znanih podatkov o strukturi in
delovanju upoštevnega trga ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel
sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Št. 3071-29/01-13
Ob-62392
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 21. 12. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Abanka, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana (Abanka) in Banka Vipa, d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica
(Banka Vipa), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracijo družb je priglasila Abanka, in sicer kot pridobitev nadzora nad Banko Vipa v smislu ZPOmK, ki ga bodo Abanki
kot največjemu posameznemu delničarju
omogočile spremembe statuta Banke Vipa,
ki so bile sprejete na skupščini delničarjev
Banke Vipa 26. 6. 2001. Spremembe statuta bodo začele veljati z dnem vpisa le-teh
v sodni register.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 307-21/02-2-30724-2/01 Ob-62552
1. Sporazum o temeljnih izhodiščih pri
skupnem nastopanju pooblaščenih investicijskih družb v postopku nakupa delnic oziroma poslovnih deležev ter drugega premoženja od Slovenske razvojne družbe, sklenjen dne 9. 11. 2001 med spodaj navedenimi družbami za upravljanje pooblaščenih
investicijskih skladov:
1) AKTIVA – pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa mag. Aleš
Okorn;
2) ARKADA – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa mag. Andrej Ručigaj;
3) AVIP – družba za upravljanje, d.o.o.,
ki jo zastopa Edvard Abram;
4) CAPINVEST – pooblaščena družba
za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa dr. Blaž
Vodpivec (pristopila 19. 11. 2001);
5) CERTIUS – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Matjaž Satler;
6) INTARA – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Marko Mencin;
7) KBM INFOND – družba za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa Stane Berglez;
8) KD Investments, d.d., ki jo zastopa
Roman Androjna;
9) KREKOVA DRUŽBA – družba za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa Simon Zdolšek;
10) DUS KRONA – družba za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa Boštjan Gmajnar;
11) LB MAKSIMA d.o.o., ki jo zastopa
mag. Miroslav Golubič,
12) NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA
za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa mag.
Stanislav Valant;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13) PRIMORSKI SKLADI d.o.o., ki jo
zastopa Dušan Jereb;
14) PROBANKA – družba za upravljanje, d.o.o., ki jo zastopa Radovan Stonič;
15) PULSAR – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Karmen Zupanc Petauer (pristopila 12. 11. 2001);
16) S HRAM – družba za upravljanje,
d.d., ki jo zastopa Metod Logar;
17) TRIGLAV – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Janko Kastelic;
18) VIZIJA – družba za upravljanje,
d.o.o., ki jo zastopa Anton Škerlj;
je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.
2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje začasne odločbe.
3. Posamična izjema je podeljena za
čas veljavnosti enotne ponudbe registriranih pooblaščenih investicijskih družb, ki so
poslovno sposobne, za nakup vsega premoženja, ki je predmet javnega razpisa Slovenske razvojne družbe, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11.
2001.
4. Zahtevek za izdajo negativnega izvida
se zavrne.
5. Začasna odločba pod opr. št.
30724-2/01 z dne 14. 12. 2001 se razveljavi.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-62316
Ime javnega glasila: Revija Aura.
Izdajatelj: Aura, d.o.o., Ljubljana, Stari
trg 4, 1000 Ljubljana.
Lastnica (100%): Daja Kiari.
Odgovorna urednica: Daja Kiari.
Viri financiranja: naročnina, kolportažna
prodaja, oglaševanje.
Število zaposlenih: 2.
Znesek osnovnega kapitala: 2,500.000
SIT.
Ob-62391
Skladno s 64. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 35/01) Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., Germova ulica 4, 8000
Novo mesto, objavlja naslednje podatke:
1. Več kot 5% kapitala družbe oziroma
več kot 5% pravljalskih oziroma glasovalnih
pravic imajo:
– 14,114% poslovnih deležev imajo Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva 44, ki
ima tako 151 (to je 16,371%) od skupaj
916 glasov pri odločanju;
– 13,782% lastnih poslovnih deležev ima
Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., Germova
ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po 4. odstavku 440. člena Zakona o gospodarskih
družbah iz naslova lastnih poslovnih deležev ne more izvrševati glasovalne pravice;
– 8,370% poslovnih deležev ima Drago
Rustja, Novo mesto, Seidlova cesta 34, ki
ima tako 90 (to je 9,708%) od skupaj 916
glasov pri odločanju.

2. Skladno s 30. in 32. členom družbene pogodbe in sklepom 7. skupščine
družbe z dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske posle družbe Dolenjski list Novo
mesto, d.o.o., direktor Drago Rustja, nadzorni organ pa predstavlja skupščina
družbe.

Objave gospodarskih
družb
Ob-62415
Na podlagi 64. člena Zakona o prevzemih ter Statuta delniške družbe Mercata 1
Holding d.d., Ljubljana uprava družbe Mercata 1 Holding d.d., Železna cesta 14, Ljubljana obvešča, da je dne 27. 12. 2001
družba BPD Fida d.o.o., Železna cesta 14,
Ljubljana pridobila 672.121 delnic družbe
Mercata 1 Holding d.d., družba Intara d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana pa 320.000
delnic družbe Mercata 1 Holding d.d., Ljubljana.
Uprava Mercata 1 Holding d.d.
Ob-62566
PAP Telematika Telekomunikacije - avtomatika - satelitski sistemi, d.d., Ljubljana,
Pivovarniška 6 (PAP Telematika d.d.) obvešča Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče,
I. da bo skupščina delničarjev PAP Telematika d.d., ki bo odločala o pripojitvi PAP
Telematika d.d. k Tegradu d.d. zasedala
dne 19. 2. 2002.
II. Obenem z obvestilom je PAP Telematika d.d. sodišču poslala Pogodbo o pripojitvi PAP Telematike d.d. k Tegradu d.d., ki
sta jo upravi obeh družb sklenili v obliki
notarskega zapisa notarke Tory Nevenke
pod opr. št. SV 49/02 dne 15. 1. 2002 in
ki jo je pregledal nadzorni svet PAP Telematika d.d. ter o tem podal poročilo z dne
15. 1. 2002.
III. PAP Telematika d.d. s tem obvestilom opozarja delničarje:
a) da delničarjem PAP Telematike d.d.
in Tegrada d.d. od dne 18. 1. 2002 do
zasedanja skupščine, ki bo dne 19. 2. 2002
odločala o pripojitvi in o soglasju k pogodbi
o pripojitvi PAP Telematike d.d. k Tegradu
d.d., na sedežu družbe v Ljubljani, Pivovarniška 6, tajništvo, vsak delovnik med 10. in
12. uro zagotavlja pregled in daje na vpogled naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi PAP Telematike
d.d. k Tegradu d.d., ki je bila sklenjena dne
15. 1. 2002,
– predlog sprememb statuta delniške
družbe Tegrad d.d.,
– letna poročila delniških družb PAP Telematika d.d. in Tegrad d.d., za poslovna
leta 1998, 1999, 2000 in zaključno poročilo PAP Telematike d.d. za obdobje od 1. 4.
2001 do 30. 9. 2001,
– poročilo uprav PAP Telematike d.d. in
Tegrada d.d. o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov PAP Telematike d.d. in Tegrada d.d. o pripojitvi,
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– poročilo o reviziji povečanja osnovnega
kapitala Tegrad d.d. zaradi izvedbe pripojitve,
– poročilo o reviziji pripojitve,
b) da bo PAP Telematika d.d. vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno zagotovila
prepis listin pod točko a) tega odstavka.
PAP Telematika d.d.
Zvone Zupan
generalni direktor
Ob-62623
Tegrad Inženiring in proizvodnja kabelskih sistemov d.d., Ljubljana, Kamniška 41
(Tegrad d.d.) obvešča Okrožno sodišče v
Ljubljani, kot registrsko sodišče,
I. da bo skupščina delničarjev Tegrad d.d.,
ki bo odločala o pripojitvi PAP Telematika d.d.
k Tegradu d.d. zasedala dne 19. 2. 2002.
II. Obenem z obvestilom je Tegrad d.d.,
sodišču poslala “Pogodbo o pripojitvi PAP
Telematike d.d. k Tegradu d.d., ki sta jo
upravi obeh družb sklenili v obliki notarskega zapisa notarke Tory Nevenke pod opr.
št. SV 49/02 dne 15. 1. 2002 in ki jo je
pregledal nadzorni svet Tegrad d.d. ter o
tem podal poročilo z dne 15. 1. 2002.
III. Tegrad d.d. s tem obvestilom opozarja delničarje,
a) da delničarjem Tegrada d.d. in PAP Telematike od dne 18. 1. 2002 do zasedanja

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-62386
Skupščina družbe SIRD d.o.o., Prežihova ul. 3, 2390 Ravne na Koroškem je dne
20. 12. 2001 sprejela sklep, da v skladu s
473. členom ZGD zaradi prenehanja poslovnega deleža izstopajočih družbenikov
Janeza Gorenška in Tatjane Gradišnik,
osnovni kapital družbe zmanjša za znesek
1,483.963,72 SIT.
Družbeniki družbe SIRD d.o.o., Dušan
Vodeb, Zvonko Erjavec, Brigita Vodeb in
Vlado Hrnčič so sprejeli naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 7,419.818,60 SIT se znižja za
1,483.963,72 SIT, tako da po znižanju znaša 5,935.854,88 SIT.
Zato družba SIRD d.o.o., Prežihova
ul. 3, 2390 Ravne na Koroškem, poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
SIRD d.o.o., Svetovalna in
razvojna dejavnost

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Št. 294
Ob-62347
Na podlagi 47. člena Statuta družbe
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. in na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih

skupščine, ki bo dne 19. 2. 2002 odločala o
pripojitvi in o soglasju k pogodbi o pripojitvi
PAP Telematike d.d. k Tegradu d.d., na sedežu družbe v Ljubljani, Kamniška 41, tajništvo,
vsak delovnik med 10. in 12. uro zagotavlja
pregled in daje na vpogled naslednje listine:
– Pogodbo o pripojitvi PAP Telematike
d.d. k Tegradu d.d., ki je bila sklenjena dne
15. 1. 2002,
– predlog sprememb statuta delniške
družbe Tegrad d.d.,
– letna poročila delniških družb Tegrada
d.d. in PAP Telematika d.d. za poslovna leta
1998, 1999, 2000,
– poročilo uprav Tegrada d.d. in PAP
Telematike d.d. o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov Tegrada d.d.
in PAP Telematike d.d. o pripojitvi,
– poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala Tegrad d.d. zaradi izvedbe pripojitve,
– poročilo o reviziji pripojitve,
– vmesne bilance Tegrad d.d. in PAP
Telematike d.d., na dan 30. 9. 2001.
b) da bo Tegrad d.d. vsakemu delničarju
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovila prepis listin
pod točko III/a.
Tegrad d.d.
predsednik uprave
Štefan M. Oblak

družbah uprava HTP Gorenjka Kranjska
Gora d.d. v soglasju z nadzornim svetom
družbe sklicuje
3. redno skupščino
delniške družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora d.d.,
ki bo v četrtek, dne 21. 2. 2002 ob
12.30 v sejni sobi hotela Larix, Borovška
99, Kranjska Gora.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo: za predsednika – Florijan
Velikajne, za preštevalca glasov –Gregor
Kozamernik in Brane Bremec, za zapisnikarja Irena Plavčak. Skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nada Svetina.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. v letu 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim mnenjem.
3. Predlog razporeditve čistega dobička
iz poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
poslovnega leta 2000 v višini 380.000 SIT
ostane nerazporejen.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) Spremeni se dejavnost družbe Gorenjka Kranjska Gora d.d. tako, da se v točki
četrtič statuta dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
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70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.310 Dejavnost Agencije za posredništvo z nepremičninami,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.
74.700 Čiščenje stavb
92.711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo
92.712 Dejavnost igralnic
b) Spremenita se točki dvaintridesetič in
triintridesetič statuta tako, da se v celoti
glasita:
Dvaintridesetič: nadzorni svet šteje 3
člane.
Triintridesetič: člane nadzornega sveta
imenuje skupščina delničarjev z navadno večino oddanih glasov, razen člana, ki ga v
skladu z naslednjim odstavkom imenuje svet
delavcev. En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet
delavcev.
Nadzorni svet se konstituira tudi, če svet
delavcev ne izvoli svojega predstavnika in
lahko pravno veljavno odloča z večino na
skupščini izvoljenih predstavnikov delničarjev.
c) Spremeni se točka osemintridesetič
statuta tako, da se v celoti glasi:
Osemintridesetič: nadzorni svet odloča
na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema
sklepe po pisni poti.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
za sprejem čistopisa statuta.
5. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: dosedanji člani nadzornega sveta: Florijan Velikajne, Janez Uršič,
Franc Tomažič in Tomaž Ramuš se odpokličejo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
Za člane nadzornega sveta s štiriletnim
mandatom, ki se prične z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, skupščina
imenuje:
1. Florijan Velikajne, roj. 6. 8. 1954,
stalno bivališče Hrušica 145, 4276 Hrušica, EMŠO 0608954501122.
2. Niko Trošt, roj. 2. 12. 1950, stalno
bivališče Žapuže 16, 5270 Ajdovščina, EMŠO 0212950500368.
Svet delavcev je razrešil dosedanja člana: Ireno Plavčak in Janka Jaklja z dnem
8. 1. 2002 in imenoval za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki prične
teči z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register:
3. Irena Plavčak, roj. 14. 12. 1959, stalno bivališče Gobela 42, 4282 Gozd Martuljek, EMŠO 1412959505160.
6. Obravnava in določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
sejah nadzornega sveta znaša:
Za predsednika oziroma predsedujočega znaša 40.000 SIT neto za vsako sejo.
Za člana 30.000 SIT neto za vsako sejo.
Predsednik in člani nadzornega sveta so
upravičeni do povračila potnih stroškov za
udeležbo na vsaki seji v obliki kilometrine.
7. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z vložki.
Predlog sklepa:
A) Povečanje osnovnega kapitala s strani največ tridesetih vnaprej znanih kupcev:
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1. Izdajatelj delnic je: Firma: HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d., sedež Kranjska Gora (pošt. št. 4280), Borovška 99, (v nadaljnjem besedilu: družba oziroma izdajatelj).
2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki: osnovni kapital delniške družbe (firma)
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d., ki znaša
868,539.000 SIT se na podlagi 309. člena
ZGD in tega sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala z vložki poveča za nominalno vrednost skupne izdaje novih delnic, to je do 450,000.000 SIT, tako, da
lahko znaša osnovni kapital družbe po povečanju največ 1.318,539.000 SIT.
3. Razred in vrsta delnic: povečanje
osnovnega kapitala se izvede z izdajo do
450.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic 2. izdaje z oznako G. Te delnice
dajejo imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4. Nominalna in emisijska vrednost: nominalna vrednost ene delnice znaša 1.000
SIT.
Emisijska cena ene delnice znaša 1.000
SIT.
5. Pripadek dividende in čas izplačila dividende: dividende na nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s
tem sklepom, statutom družbe in sklepom
skupščine o delitvi dobička. Imetniki novoizdanih delnic so upravičeni do izplačila dividend iz dobička, ki ga družba ustvari od
vključno poslovnega leta 2002 dalje.
6. Odstotek delnic, ki se izdaja brez glasovalne pravice: brez glasovalne pravice se
izda 0% delnic, z glasovalno pravico pa
100% novih delnic.
7. Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: prednostna pravica do vpisa in vplačila novih delnic dosedanjih delničarjev družbe se izključi.
8. Postopek vpisa in vplačila delnic: nova izdaja delnic je namenjena največ trideset vnaprej znanim kupcem, ki jih izbere
uprava v soglasju z nadzornim svetom. Delnice se vnaprej znanim kupcem ponudijo s
priporočenim pismom s povratnico. Kupci
morajo na enak način s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) sporočiti družbi število delnic, ki jih nameravajo vpisati in vplačati, pri
čemer je rok za vpisovanje in vplačevanje
20 dni šteto od dneva, ko družba pošlje
ponudbo vnaprej znanim kupcem s priporočeno pošto s povratnico.
9. Način vplačila delnic: nove delnice
morajo biti vplačane v denarju, in sicer na
transakcijski
račun
družbe,
št.
07000-0000004358, ki ga vodi Gorenjska
banka d.d.
10. Način oziroma oblika izdaje delnic:
delnice se izdajo v nematerializirani obliki,
na način in po postopku, kot ga določa
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
11. Izročitev delnic: nove delnice se izročijo z vknjižbo v centralni register pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., skladno
s predpisi.
12. Objava izdaje novih delnic: izdaja novih delnic bo objavljena skladno z določbami statuta družbe.
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13. Način razpolaganja z delnicami: delnice so prosto prenosljive v skladu s statutom
družbe in z vsakokrat veljavnimi predpisi.
B) Javna ponudba za vpis in vplačilo
delnic
1. Pogoj za javno ponudbo ter postopek
in način izvedbe: če v rokih pod “A)” vse
delnice ne bodo vpisane in vplačane, se za
preostali del delnic pripravi javna ponudba.
Izdajatelj bo na podlagi tega sklepa in v
skladu z 19. in 22. členom Zakona o trgu
vrednostnih papirjev izdelal prospekt in pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev za javno ponudbo delnic. V tem
primeru poteka javna ponudba ter vpisovanje in vplačevanje skladno z zakonom in
določbami prospekta. V tem primeru sta nominalna in emisijska vrednost delnic enaki
kot v poglavju “A)” tega sklepa, enako pa
velja še za izključitev predkupne pravice,
pripadek dividende in čas izplačila dividende, odstotek delnic, ki se izdajo brez glasovalne pravice, način oziroma obliko izdaje
delnic, izročitev delnic, objavo izdaje novih
delnic in način razpolaganja z delnicami.
2. Vpisovanje in vplačevanje delnic: nove delnice se vpisujejo in vplačujejo pri banki, ki jo pooblasti izdajatelj, in sicer v roku
enega meseca, ki začne teči z dnem, kot ga
določi uprava v pozivu za vpis.
C) Skupne določbe za povečanje osnovnega kapitala pod “A”) in pod “B)”
1. Pogoj uspešnosti za povečanje osnovnega kapitala: osnovni kapital izdajatelja se
lahko poveča le, če je na podlagi nejavne in
javne ponudbe vpisanih in vplačanih najmanj 400.000 delnic.
2. Vpis povečanja osnovnega kapitala:
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register se izvede na podlagi ugotovitvenega sklepa uprave in nadzornega sveta.
3. Vrnitev vplačil v primeru neuspelega
vpisa: če delnice po tem sklepu ne bodo
vpisane in vplačane in izdaja ne bo uspela,
bo družba vpisnikom vrnila prejeta vplačila,
in sicer v roku 60 dni od izteka roka za
vpisovanje in vplačevanje delnic po tem
sklepu. V primeru, da družba vpisnikom ne
vrne vplačana sredstva v roku, določenem s
tem sklepom, mora družba vpisnikom plačati zamudne obresti, določene z zakonom.
4. Čistopis statuta: skupščina prenaša
pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila glede
osnovnega kapitala, na nadzorni svet
družbe.
8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2001 se na predlog uprave in nadzornega sveta izbere revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 12.30. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 21. 2. 2002 ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki

svojo udeležbo prijavijo upravi najkasneje tri
dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
Delničarje se še posebej opozarja, da
se s sklepom pri 3. točki dnevnega reda
izključuje prednostna pravica do vpisa in
vplačila novih delnic dosedanjih delničarjev
družbe.
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d.
Marjana Novak, uprava družbe
Ob-62366
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks, uprava in nadzorni svet sklicujeta
8. skupščino
družbe Oniks d.d. Jesenice, Spodnji
Plavž 6,
ki bo v sredo, 20. februarja 2002 ob
12.30 v prostorih sejne sobe družbe Oniks,
Jesenice, Spodnji Plavž 6.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Gregor Kozamernik, za
preštevalki glasov in zapisnik Marina Gabrovšek in Jožica Klinar.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Svetina.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d.
Jesenice za leto 2000 skupaj z revizijskim
poročilom.
3. Predlog razporeditve čistega dobička
iz poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 družbe Oniks d.d. v višini
202,518.000 SIT se ne razdeli in ostane
kot nerazporejen dobiček poslovnega leta.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: točka Petič/a se spremeni tako, da se v celoti glasi:
a) Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani
nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
Točka Petič/b se spremeni tako, da se v
celoti glasi:
b) En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet
delavcev.
Točka Petič/c se spremeni tako, da se v
celoti glasi:
c) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev razen člana nadzornega sveta iz
točke Petič b) tega statuta.
Točka Petič/f se spremeni tako, da se v
celoti glasi:
f) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča več kot polovica članov.
Točka Petič/g se spremeni tako, da se v
celoti glasi:
g) Nadzorni svet sprejema sklepe z
navadno večino prisotnih glasov, če ni z
zakonom ali tem statutom drugače določeno.
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V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
Točka Šestič/č se spremeni tako, da se
v celoti glasi:
č) Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Uradnem listu.
V objavi se obvezno navede kraj in čas
seje, dnevni red ter predlog sklepov za vsako točko dnevnega reda.
5. Čistopis statuta.
Predlog sklepa: v posledici sprememb
statuta družbe Oniks d.d. Jesenice se sprejme prečiščeno besedilo statuta.
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dosedanji člani nadzornega sveta Tomaž Ramuš, Don Schoeffmann, Marko Mulej se z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register odpokličejo.
V nadzorni svet se izvolita dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev s štiriletnim mandatom, ki prične
teči z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register:
1. Franc Tomažič, roj. 14. 6. 1943, stalno bivališče Gradnikove brigade 61, Nova
Gorica, EMŠO 1406943500371.
2. Dragan Valenčič, roj. 4. 9. 1952, stalno bivališče Podmark 24, 5290 Šempeter
pri Novi Gorici, EMŠO 0409952500541.
Skupščina se seznani z odpoklicem in
imenovanjem člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev.
7. Obravnava in določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
sejah nadzornega sveta znaša:
– za predsednika oziroma predsedujočega 60.000 SIT neto za vsako sejo,
– za člana 50.000 SIT neto za vsako
sejo.
Predsednik in člana nadzornega sveta
so upravičeni do povračila potnih stroškov
za udeležbo na seji.
8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo IN revizija za pregled poslovanja
družbe Oniks d.d., njenih odvisnih družb ter
konsolidirane bilance za leto 2001.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno s spremembami statuta oziroma čistopisom statuta, bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan
od objave sklica, od 7. do 15. ure.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen, če ne bodo v nasprotju
z določili 2. in 3. odstavka 288. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike prosimo, da zaradi predhodnih organizacijskih in tehničnih priprav skupščine
upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-

ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen pod 4. in
5. točko, kjer se sklep sprejme s 3/4 večino oddanih glasov.
Pravico do glasovanja imajo delničarji
oziroma pooblaščenci, evidentirani na zadnjem izpisu delniške knjige na KDD pred
skupščino.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks d.d., Jesenice
uprava družbe
Ob-62441
Na podlagi 40. člena Statuta družbe Casino Maribor, igre na srečo d.d., Glavni trg
1, Maribor ter skladno z določili Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
V. redno sejo skupščine delniške
družbe
Casino Maribor, igre na srečo d.d.,
Maribor,
ki bo v ponedeljek, dne 21. 1. 2002, ob
15. uri v prostorih družbe Casino Maribor
d.d., Glavni trg 1, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej
Ketiš, preštevalka glasov Nevenka Selinšek.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Friderik iz Maribora.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Razrešitev sedanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji
člani nadzornega sveta, ki so predstavniki
delničarjev.
V skladu z drugim odstavkom 61. člena
Zakona o igrah na srečo imenuje vsak
družbenik svojega člana nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo
predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
zasedanju skupščine. Za udeležbo na zasedanju skupščine se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Št.

3-4 / 18. 1. 2002 / Stran 307

Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Casino Maribor d.d.
Uprava
Ob-62539
Na podlagi določil 7.3 tč. Statuta Gostinskega podjetja “Trojane“ d.d., Trojane
11, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
GP “Trojane“ d.d.,
ki bo 19. 2. 2002 ob 16. uri, v prostoru
restavracije družbe, Trojane 11.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti, sprejem dnevnega reda ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi in dopolnitvi 2. člena statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in
dopolnitve 2. člena statuta družbe GP “Trojane“ d.d.
Popolno gradivo za 9. sejo skupščine je
delničarjem na vpogled vsak dan v tednu
(razen sobote in nedelje), in sicer od 10. do
14. ure, v pisarni računovodstva družbe v
upravni zgradbi, na Trojanah 11.
Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji družbe oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci. Za
udeležbo na zasedanju skupščine in za uresničitev glasovalne pravice je potrebna predhodna pisna najava, ki mora biti dostavljena
upravi družbe najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja družbe. Če se namesto delničarja udeležijo zasedanja skupščine njihovi pooblaščenci, mora biti pisno pooblastilo dostavljeno upravi družbe najkasneje
tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Pol ure pred začetkom zasedanja skupščine se bodo udeleženci zasedanja prijavili v tajništvu družbe, v upravni zgradbi,
Trojane 11, kjer bodo podpisali prejem glasovnic.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor. Ob 16.30 bo v
istem prostoru ponovljena 9. seja skupščine z istim dnevnim redom (2. sklic). Na
ponovnem zasedanju bo skupščina
sklepčna ter bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GP “Trojane“ d.d.
uprava dužbe
Ob-62569
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe PAP-Telematika d.d. Ljubljana in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava delniške
družbe
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7. redno skupščino
delniške družbe PAP-Telematika d.d.,
Ljubljana
ki bo v torek, 19. 2. 2002 ob 10. uri na
sedežu družbe, na Pivovarniški 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Prebil Jure.
Za preštevalca glasov se izvolita: Dušan
Butinar, Andrej Čevka.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
poslovno leto od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto od 1. 4. 2000 do 31. 3.
2001, z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2000/2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček za poslovno leto 2000/2001 v višini
31,663.598,38 SIT razporedi tako, da se
50%
čistega
dobička
v
višini
15,831.799,19 SIT razpiredi v rezerve,
medtem ko 50% v višini 15,831.799,19
SIT ostane kot nerazdeljeni dobiček.
4. Sprejem zaključnega poročila družbe
za obdobje od 1. 4. 2001 do 30. 9. 2001 z
mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme zaključno poročilo o poslovanju
družbe za obdobje od 1. 4. 2001 do 30. 9.
2001, z mnenjem revizorja.
5. Poročilo uprave in sprejem sklepa o
spojitvi ter soglasju k pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: PAP-Telematika Telekomunikacije avtomatika - satelitski sistemi d.d. Ljubljana
se pripoji k delniški družbi Tegrad Inženiring
in proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov d.d.
Skupščina PAP-Telematika Telekomunikacije - avtomatika - satelitski sistemi d.d.
Ljubljana daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi PAP Telematika d.d. k Tegradu d.d., ki
sta jo upravi obeh družb sklenili dne 15. 1.
2002 v obliki notarskega zapisa notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 49/02.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta sklep
o pripojitvi in soglasju k pogodbi obe družbi
iz prvega in drugega odstavka tega sklepa.
6. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
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pred zasedanjem skupščine in so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo. Pooblaščenci in zastopniki morajo poleg pisne najave za udeležbo na skupščini, priložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delničarje, da se priglasijo pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko.
O predlaganih sklepih pod točkami 1 do
4 dnevnega reda odloča skupščina z večino oddanih glasov, o sklepu pod točko 5
dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarjem so od dne objave tega vabila na sedežu družbe v Ljubljani, Pivovarniška 6, tajništvo, vsak delavnik med 10. in
12. uro na vpogled naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi PAP Telematike
d.d. k Tegradu d.d., ki je bila sklenjena dne
15. 1. 2002,
– predlog sprememb statuta delniške
družbe Tegrad d.d.,
– letna poročila delniških družb PAP Telematika d.d. in Tegrad d.d., za poslovna
leta 1998, 1999, 2000 in zaključno poročilo od 1. 4. do 30. 9. 2001,
– poročilo uprav Tegrada d.d. in PAP
Telematike d.d. o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov Tegrada d.d.
in PAP Telematike d.d. o pripojitvi,
– poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala Tegrad d.d. zaradi izvedbe pripojitve,
– poročilo o reviziji pripojitve.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo upravi morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva v tajništvu ali po tel. 01/434-55-02.
PAP-Telematika, d.d.
Ljubljana
uprava
Zvone Zupan
generalni direktor
Ob-62622
Uprava skladno s Statutom družbe sklicuje
8. skupščino
delničarjev družbe Tegrad d.d.
ki bo v torek, dne 19. 2. 2002 ob 14.
uri v sejni sobi delniške družbe Tegrad,
Kamniška 41, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: “ugotovi se sklepčnost skupščine.
Imenuje se predsednik skupščine ter
preštevalca glasov.

Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja.“
2. Poročilo uprave, sprejem sklepa o
pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi.
Na predlog uprave in nadzornega sveta, skupščina sprejme naslednji sklep:
“Družba PAP – Telematika Telekomunikacije, avtomatika, satelitski sistemi d.d.,
Ljubljana se pripoji k družbi Tegrad Inženiring in proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov d.d.
Skupščina Tegrad Inženiring in proizvodnja kabelskih in elektronskih sistemov d.d.
daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo
upravi obeh družb sklenili dne 15. 1. 2002
v obliki notarskega zapisa notarke Nevenke
Tory pod opr. št. SV 49/02.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta sklep
o pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi
obe družbi.“
3. Povečanje osnovnega kapitala
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
skupščina sprejme naslednji sklep: “zaradi
izvedbe pripojitve družbe PAP Telematika k
družbi Tegrad d.d. in zagotovitve delnic delničarjem PAP Telematika d.d., kot odmene
za prenos premoženja PAP Telematika na
Tegrad d.d. se osnovni kapital družbe Tegrad d.d., ki znaša 508,866.000 SIT, poveča za 98.805.000 SIT, tako da bo po
povečanju znašal 607,671.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 98.805 navadnih imenskih delnic
prve izdaje, nominiranih na 1.000 SIT za
delnico, istega razreda, kot so že izdane
delnice Tegrad d.d.
Emisijska vrednost ene delnice je 3.537
SIT.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta sklep
o pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi
obe družbi.“
4. Spremembe statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
skupščina sprejme naslednji sklep: “sprejmejo se spremembe statuta družbe, vključno s spremembo firme in dopolnitvijo dejavnosti, po predlogu.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta sklep
o pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi
obe družbi iz 2. točke tega sklica.“
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: “v nadzorni svet
družbe se imenujeta dva člana, v skladu s
pogodbo o pripojitvi družbe PAP Telematika d.d. k družbi Tegrad d.d. in sicer: Jure
Prebil in Zdravko Garba“
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: “za revizorja družbe
za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana.“
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino (15. 2. 2002).
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure, in sicer:
– pripojitvena pogodba z dne 15. 1.
2002,
– predlog sprememb statuta družbe
– letna poročila obeh družb za poslovna
leta 1998, 1999 in 2000,
– poročilo uprav obeh družb o pripojitvi,
– poročilo nadzornih svetov obeh družb
o pripojitvi,
– poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala Tegrad d.d. zaradi izvedbe pripojitve,
– poročilo o reviziji pripojitve
– vmesne bilance obeh družb na dan
30. 9. 2001.
Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih lističev vabimo udeležence, da se priglasijo vsaj pol ure pred
pričetkom seje.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Tegrad d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 007/2002
Ob-62468
Na podlagi 286. člena ZGD uprava
družbe Projekt MR inženiring d.d., Svetozarevska 10, 2000 Maribor, sporoča vsem
delničarjem družbe predlog za dopolnitev
dnevnega reda skupščine, ki ga je vložil
Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, Trebnje, k
dnevnemu redu 5. skupščine Projekt MR
inženiring d.d., Maribor, ki je sklicana za
dne 30. 1. 2002 in objavljena v Uradnem
listu RS, št. 109 z dne 28. 12. 2001.
Dopolnitev dnevnega reda 5. redne
skupščine
Projekt MR inženiring d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor
Trimo d.d., Prijateljeva 12, Trebnje, po
pooblaščenki odvetnici Danici Čuk iz Ljubljane, kot delničar družbe Projekt MR inženiring
d.d., Svetozarevska 10, Maribor, z več kot
dvajsetino osnovnega kapitala in v zakonitem
desetdnevnem roku sporoča, da se ne strinja
s predlaganim dnevnim redom 5. skupščine,
sklicane za dne 30. 1. 2002, zato skladno z
določbami 284. in 286. člena Zakona o gospodarskih družbah, predlaga njegove spremembe in dopolnitve, za katero kot večinski
delničar lahko doseže izglasovanje.
Predlagamo naslednje dopolnitve dnevnega reda:
Dodajo se nova 4., 5. in 6. točka dnevnega reda, kot sledi:
4. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 30. 1. 2002 se
odpokličejo člani nadzornega sveta Kristjan
Gajšek, Karel Ferjanič in Danica Čuk.
Za nove člane nadzornega sveta se v
skladu s statutom družbe za dobo 4 let od
dneva izvolitve dalje izvolijo: Sandi Curk,
Milan Šajn, Bosiljka Stokin.
Utemeljitev: dosedanji nadzorni svet doslej še ni konstituiral, zato se predlaga razrešitev istih in imenovanje novih članov za
redni mandat.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2002 se imenuje ECUM
revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Utemeljitev: uprava ni uvrstila na dnevni
red skupščine imenovanje revizorja računovodskih izkazov, kar pa je v izključni pristojnosti skupščine. S tem predlogom se pomanjkljivost odpravlja.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: v statutu družbe se spremenita in dopolnita 5.3. in 5.4. točka, kot
sledi:
5.3. mandat uprave je eno leto.
5.4. družba ima enega ali več prokuristov. Prokuriste imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet določi vrsto prokure (posamično
ali skupno).
Utemeljitev: zaradi obsega pooblastil
prokurista je smiselno, da iste imenuje nadzorni svet in upoštevaje interese družbe tudi
odloča o vrsti prokure.
Projekt MR inženiring, d.d., Maribor
uprava družbe
Mirjan Poljak, direktor

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/99
S-62304
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Razvojnim centrom Tivoli
d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne 27. 2.
2002 ob 10.15 v sobi 307 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 4. 1. 2002
St 84/2001
S-62306
To sodišče je s sklepom opr. št. St
84/2001 z dne 12. 12. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Induplati Holding, Industrija platnenih izdelkov d.d., Zgornje Jarše, Kamniška c.
24, Domžale in njegovimi upniki.
Upnikom razreda A izplača dolžnik 20%
na dan 10. 7. 2001 ugotovljene terjatve in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero TOM + 0% za čas
od dneva začetka postopka prisilne poravnave do plačila.
Ugotovi se, da se je upnik razreda B
slovenska razvojna družba d.d. Dunajska
160, Ljubljana, odpovedal ločitveni pravici
in svoje terjatve konvertiral v lastniški delež
pod pogojem, da bo prisilna poravnava, podala izjavo o vpisu novih delnic in bo po
pravnomočnosti sklepa pridobil delnice, kot
izhaja iz priloge sklepa.
Ugotovi se, da so upniki razreda C
konvertirali svoje terjatve v lastniške deleže,
podali izjavo o vpisu novih delnic pod pogojem, da bo prisilna poravnava sklenjena in
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bodo po pravnomočnosti sklepa pridobili
delnice, kot izhaja iz priloge sklepa.
Ugodi se, da se za upnike razreda D in E
položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.
Terjatev upnika razreda F (SPIZ Ljubljana) se v celoti odpusti.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
10. 12. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 24. 12.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2002
St 80/2001
S-62308
To sodišče je s sklepom opr. št. St
80/2001 z dne 19. 12. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom R
& B LING d.o.o., Zvezda 5, Ljubljana in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve v višini 60% z
obrestmi po obrestni meri v višini TOM za
čas od 4. 7. 2001 do roka za izplačilo terjatev, v roku dveh let od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do 4. 7. 2001
kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z den 17. 12. 2001.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 12. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2002
St 15/97-120
S-62309
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika A&Z Casablanca d.o.o. Bunčani 29
– v stečaju, se po 169. členu ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2002
St 33/2001-7
S-62310
Stečajni postopek nad dolžnikom Boris
Okorn s.p., – električne naprave, instalacije, servis, Selca 146, Selca, se začne
in takoj zaključi.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skaldu z določilom
5. odst. 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2002
St 9/2001-8
S-62312
Stečajni postopek nad dolžnikom Rudi
Girandon, s.p., Pleskarstvo, Kranjska Gora, Podkoren 57/a, se začne in takoj zaključi.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odst. 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2002
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St 27/2001-6
S-62315
Stečajni postopek nad dolžnikom Vinko
Frelih, Kavar bar Venera s.p., Jesenice,
Cesta revolucije 1/b, se začne in takoj
zaključi.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odst. 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2002
St 24/2001-14
S-62317
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
24/2001, z dne 8. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Štifter Milan s.p., Gozdarska dela “Jelka”, Javorje 30, Črna na Koroškem.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2002
St 32/2001
S-62318
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
32/2001, z dne 8. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Pleskarstvo Očkerl, Očkerl Franjo s.p.,
Gubčeva 7, Slovenj Gradec.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2002
St 34/2001-14
S-62319
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
34/2001, z dne 8. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Štefanijo Mlinar s.p., Mini market - Kava
bar Kralj, Dolga brda 38/b, Prevalje.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2002
St 95/2001-15
S-62321
To sodišče je s sklepom opr. št. St
95/2001 z dne 8. 1. 2002 začelo likvidacijski postopek nad družbo Šalamun - Šalamun & CO. Trgovina na veliko in malo
d.n.o., Šentilj, Šentilj 104/b.
Odslej firma glasi Šalamun - Šalamun &
CO. Trgovina na veliko in malo d.n.o. - v
likvidaciji, Šentilj, Šentilj 104/b, njegova matična številka je 5877539, šifra dejavnosti
pa 51.190.
Za likvidacijsko upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lorbekova 17, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku likvidacijskega postopka.
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Narok za preizkus terjatev bo dne
2. 4. 2002 ob 9.30 v sobi št. 330 tega
sodišča.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglsno desko naslovnega sodišča dne 8. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2002
St 110/2001-19
S-62322
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
110/2001 z dne 8. 1. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Merinka Maribor Tovarna volnenih tkanin,
proizvodnja trgovina in storitve d.d., Žitna ulica 12, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Nova ljubljanska banka d.d., Strossmayerjeva 26, Maribor,
2. Merinka Merikop d.o.o., Maribor, Žitna ul. 12,
3. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
4. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2,
Maribor,
5. Janko Zakelšek, delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, zaposlena TIM
Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 21, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalenmu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za skelnitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2002
St 31/96-134
S-62324
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/96 z dne 8. 1. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom TAM Informacijska tehnologija d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2002
St 3/98
S-62443
To sodišče razpisuje v postopku stečajnega dolžnika Hipotekarna banka d.d.,
Brežice v stečaju, Trg izgnancev 1a, Brežice dne 6. 3. 2002 ob 8.30 v razpravni
dvorani 4/II narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev.
Upniki si lahko pogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek v pisarni št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 1. 2002
St 83/2000
S-62444
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Rop Ivan s.p., Selce 10 - v stečaju,

Voličina se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz registra Davčne
uprave.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2002
St 37/2001
S-62445
To sodišče je s sklepom opr. št. St
37/2001 z dne 12. 12. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
IMP Klima montaža d.d., Vojkova 58,
Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri je
dolžnik razvrstil terjatve v 4 razrede:
– razred 1, za terjatve upnikov, na katere prisilna poravnava ne vpliva (2. odstavek
160. člena ZPPSL),
– razred 2, za terjatve upnikov, ki so svoje terjatve konvertirali v lastniški delež
družbe,
– razred 3, za terjatev upnika IMP Klimat
v višini 13,951.695,53 SIT, ki jo bo dolžnik
plačal v nominalni višini z odložitvijo plačila
največ pet let od pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave (v času odloga
plačila brez obresti),
– razred 4, za terjatve vseh ostalih upnikov, ki jih bo dolžnik plačal v višini 20%
terjatev v nominalni višini na dan začetka
postopka prisilne poravnave, v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave (v času odloga plačila
brez obresti).
Prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do 20. 4. 2001
kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 12. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 28. 12.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2002
St 103/2000
S-62446
Likvidacijski postopek nad družbo DM
Mesiček & Co, družba za gradbeništvo,
trgovino in storitve d.n.o., Stanetova ul.
16, Maribor se ne izvede.
Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom DM Mesiček & Co, družba za
gradbeništvo, trgovino in storitve d.n.o.,
Stanetova ul. 16, Maribor se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2002
St 88/2001
S-62553
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 88/2001 dne 10. 1. 2002 začelo likvidacijski postopek nad kasneje najdenim premoženjem iz sodnega registra
izbrisanega dolžnika Gumex, podjetje
za uvoz in izvoz ter zunanjo trgovino
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d.o.o., Ul. borcev za severno mejo 4,
Maribor.
Za likvidacijsko upraviteljico se določi
mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 4.
2002 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 31/2001
S-62554
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Vake Brankotom, s firmo Servis krovsko - kleparskih izdelkov,
Vake Branko s.p., Pod hribom 12, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 25/2000
S-62555
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Lexime d.o.o. - v stečaju, Maribor se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2002
St 67/2001
S-62556
To sodišče je s sklepom opr. št. St
67/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Lesjak Olgo s firmo Lesjak Olga - Modno šiviljstvo s.p., Gornji
trg 9, Lovrenc na Pohorju, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 53/2001
S-62557
To sodišče je s sklepom opr. št. St
53/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Matetopis Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Kamnica, Na gaj 6, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po

tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 113/2001
S-62558
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
113/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Market Daj Dam Olga Zupanič s.p., C. v
Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
2. Nova kreditna banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
3. Kruh Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, Maribor,
4. Vobo d.o.o., Vrablova 30, Maribor,
5. Majer Miro, delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek.,
zaposlena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru,
Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 41/2001
S-62559
To sodišče je s sklepom opr. št. St
41/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Jožefom Kološo s
firmo Kolox - Kološa Jožef s.p., Trgovina - posredništvo in gradbeništvo, Partizanska 3-5, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
St 59/2001
S-62560
To sodišče je s sklepom opr. št. St
59/2001 z dne 10. 1. 2002 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Sonjo Kapun s firmo
Trgovina na drobno Sonja Kapun s.p.,
Roška ul. 42, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2002
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Oklici pogrešanih

N 18/2000
PO-17204
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče
nepravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Cvetke Ritonja, Ježa 68, Ljubljana,
zaradi razglasitve pogrešanega Belin Franca, roj. 5. 9. 1893 v Gorici, nazadnje stalno
stanujoč na Drenovem griču, Vrhnika, pogrešanega vse od leta 1942 dalje, za mrtvega. Skrbnik pogrešanca je Ritonja Ivan,
roj. 27. 11. 1935, iz Ljubljane, Ježa 68.
Pogrešanca pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa naj
to javijo predlagajoči stranki, sodišču ali skrbniku pogrešanca v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka razglasilo pogrešanca za
mrtvega.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 19. 11. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
OBAD SD d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana,
štampiljko velikosti 46 mm x 12 mm z napisom OBAD – SD Podjetje za varovanje premoženja d.o.o. LJUBLJANA, Vojkova 63.
gno-76811
Srednja zdravstvena šola Ljubljana preklicuje veljavnost pečata knjižnice v obliki
kvadra dolžine ca. 5 cm, na koncu katerega
je bil krog s premerom 2 cm. Ob-62612
Šafar Josip – avtoprevozništvo s.p., Brodarjev trg 5, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom AVTOPREVOZNIŠTVO
JOSIP ŠAFAR s.p. LJUBLJANA, Brodarjev
trg 5. gnz-76946

Priglasitveni list
Bezjak Stanko, Gajevci 26, Gorišnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060143/1853/02-52/1999. gni-76538
Bucik Bernard s.p., Roška c. 69, Semič, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015452/0328/00-15/1995. gnf-76416
Čivgin Izet, Prušnikova 66, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-1739/2002,
izdan dne 11. 1. 2002. gne-76942
Gregoran Marjan s.p., Bakovci, Panonska 32, Murska Sobota, priglasitveni list,
opravilna št. 36-1230/95, izdan dne 18. 3.
1996. gnn-76883
Grmić Valent s.p., Žaganje drv in pluženje snega, Cesta dveh cesarjev 309, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 281214/94, matična št. 5701926, izdan dne
31. 5. 1994. gnj-76762
Hudovernik Tomislav s.p., Cesta talcev
13, Velenje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
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št. 020532/1024/00-69/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnh-76414
Kavčič Dare, Polica 14, Naklo, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
027378/2592/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnv-76650
Knavs Bojan, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055601-3360-02-34-1999, ser. št. 82293
in reprezentativno obrtno dovoljenje.
gnf-76766
Kovačič Mojca Marija s.p., trgovina Natural, Stari trg 15, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 51/0293-94, izdan dne 17. 6. 1994. gno-76732
Primc Vojko – avtoprevoznik, Strma pot
2, Koper – Capodistria, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
016469/0309/0027/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gng-76415
Recek Majda, Sotina 3, Rogašovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
001056/1323/00-46/1995, izdana dne
OZS dne 6. 3. 1995. gnj-76637
Rezelj Ivanka, Dvor 31, Dvor, priglasitveni list, opravilna št. 038-2543-00, izdan
dne 18. 10. 2000. gny-76647
Seliškar Ivan, Zaloška 40, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055868/2349/01-36/1995, izdana dne
15. 12. 1995. gnf-76616
Skubic Marko Stojan s.p., Sitotisk, razmnoževanje, papirna galanterija, Ob potoku
25, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-587/94, MŠR 5211849, izdan dne 1.
6. 1994. gny-76447
Šuštaršič Terezija s.p., Cvetličarna,
Novomeška cesta 20, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št. 0381043.
gnz-76554
Tomič Milorad, Kosovelova 25, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno obrtno dovolenje, št.
015825/0197/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnt-76577
Treven Robert, Tratnikova ulica 32, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
056672/4988/01-37/1999 – reprezentativno, izdano dne 1. 3. 1999. gnc-76669
Trobec Branko s.p., Veliki Cirnik 34,
Šentjanž, priglasitveni list, opravilna št.
470857/96. gnu-76530
Verbič Ksenija, Stara cesta 33, Cerklje
na Gorenjskem, priglasitveni list, opravilna
št. 18-2403/1999, izdan dne 1. 1. 1999.
gno-76707
Vogrič Žarko, Krožna cesta 12, Šempeter pri Gorici, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 002900/0124/00-47-1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnj-76412
Zupančič Robert, Ljubljanska 4, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2126-97. gni-76738

Potne listine
Ajdonik Samo, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, potni list, št. BA 549352,
izdala UE Litija. gnz-76921
Bitežnik Andrej, Vipavska cesta 43, Nova Gorica, potni list, št. BA 711443, izdala
UE Nova Gorica. gnw-76899

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Brnardić Draga, Ul. Koroškega bataljona
5, Ljubljana, potni list, št. BA 679652, izdala UE Ljubljana. gng-76815
Cvijanović Goran, Koželjskega 1, Velenje, potni list, št. P 00117323. gnk-76486
Čehovin Boris, Podmilščakova 40/b,
Ljubljana, potni list, št. P00009104.
gnt-76852
Čehovin Ledinik Danica, Podmilščakova
ulica 40/b, Ljubljana, potni list, št.
P00009034,
izdala
UE
Ljubljana.
gno-76957
Derviši Nusret, Glavna ulica 40, Lendava – Lendva, potni list, št. BA 765335, izdala UE Lendava. gnm-76759
Dolinšek Borut, Krožna pot 9/b, Ljubljana, potni list, št. BA 522308, izdala UE
Ljubljana. gni-76963
Drgan Martin, Cesta brigad 5, Novo mesto, potni list, št. AA 223735. gnd-76797
Fink Igor, Vandotova ulica 43, Ljubljana,
potni list, št. BA 989100, izdala UE Ljubljana. gnt-76452
Finžgar Franc, Zgornja Bela 34, Golnik,
potni list, št. AA 40062. gni-76713
Frlic Robert, Partizanska cesta 47, Škofja Loka, potni list, št. BA 423043.
gnm-76559
Gnamuš Radivoj, Otiški vrh 103, Dravograd, potni list, št. BA 282239, izdala UE
Dravograd. gnk-76586
Golijan Goran, Brodarska 16, Litija, potni list, št. BA 938479. gne-76867
Golja Marjan, Župančičeva ulica 9, Domžale, potni list, št. AA 125175, izdala UE
Domžale. gny-76422
Goljevček Brigita Marija, Obloke 6, Grahovo ob Bači, maloobmejno prepustnico,
št. AI 107331, izdala UE Tolmin.
gnx-76798
Grifič Damijan, Liptovska cesta 16, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 91084,
izdala UE Slovenske Konjice. gns-76903
Hoti Zana, Prvomajska ulica 10, Ljubljana, potni list, št. BA 799778, izdala UE
Ljubljana. gne-76817
Hrenk Mirko, Jamska ul. 11, Mirna, potni list, št. AA 130799, izdala UE Trebnje.
gnu-76776
Ilić Vladimir, Ul. I. tankovske brigade 2,
Sežana, potni list, št. BA 979687.
gnw-76778
Ivančič Loredana, Pahorjeva 32, Koper
– Capodistria, potni list, št. AA 502476.
gnn-76808
Janković Stevan, Prvomajski trg 11, Piran – Pirano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 94964, izdala UE Piran. gnw-76499
Jauševec Marjan, Na Vrtači 8, Lesce,
potni list, št. AA 83655. gns-76553
Jež Nikolaj Lucjan, Vurnikova ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 901905, izdala
UE Ljubljana. gnk-76561
Kamenšek Zdravko, Celjska cesta 41,
Rogaška Slatina, potni list, št. BA 863317,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno-76832
Kapun Marija, Kolodvorska ulica 11, Veržej, potni list, št. AA 417382, izdala UE
Ljutomer. gnc-76894
Kladnik Bojana, Volčji potok 34, Radomlje, potni list, št. AA 234064, izdala UE Kamnik. gnn-76408
Kodila Ernest, Lendavska ulica 17/c,
Murska Sobota, potni list, št. AA 420082,
izdala UE Murska Sobota. gnb-76449

Kokolj Avgust, Čagona 62/a, Cerkvenjak, potni list, št. BA 641208. gnn-76508
Korbar Jurij, Gozdna ulica 16, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 687456, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnr-76729
Korošić Franjo, Ig 440, Ig, potni list, št.
P00051029. gnk-76736
Kovačič Boris, Borova vas 11, Maribor,
potni list, št. P00051673. gnq-76580
Kralj Matjaž, Gradnikova 26, Kanal, potni list, št. AA 844455, izdala UE Nova Gorica. gnu-76701
Kralj Matjaž, Gradnikova 26, Kanal, maloobmejno prepustnico, št. AI 140009, izdala UE Nova Gorica. gnv-76700
Krkoč Darija, Osp 74, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 132670, izdala
UE Koper. gnk-76511
Kumalić Elvis, C. Kozjanskega odreda
10, Senovo, potni list, št. BA 985118, izdala UE Krško. gng-76490
Kuštrin Joško, Mestni trg 33, Škofja Loka, potni list, št. BA 423344, izdala UE
Škofja Loka. gnw-76724
Lasič Špela, Tureli 42, Renče, potni list,
št. BA 531474, izdala UE nova Gorica.
gnl-76510
Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško, potni
list, št. BA 951247. gnp-76481
Makovec Danijela, Razkrižje 35, Ljutomer, potni list, št. BA 782507, izdala UE
Ljutomer. gnz-76696
Marinček Neda, Vandotova ulica 43,
Ljubljana, potni list, št. BA 520285, izdala
UE Ljubljana. gnu-76876
Melinc Ivan, Kamno 68, Kobarid, potni
list, št. AA 848811. gnd-76493
Merlak Dejan, Dol pri Borovnici 7, Borovnica, potni list, št. BA 214116, izdala UE
Vrhnika. gnl-76410
Miklavčič Vesna, Pot na Pretovč 11, Gorenja vas, potni list, št. AA 149569.
gnh-76939
Milek Carmen, Nožice, Gostičeva cesta
98, Radomlje, potni list, št. AA 365949,
izdala UE Domžale. gnh-76914
Milek Metod, Nožice, Gostičeva cesta
98, Radomlje, potni list, št. AA 366428,
izdala UE Domžale. gno-76915
Milovič Jakov, Liminjanska 93, Portorož
– Portorose, potni list, št. BA 764165, izdala UE Piran. gnu-76801
Miško Petra, Tartinijeva 1, Izola – Isola,
potni list, št. BA 760732, izdala UE Izola.
gns-76803
Moser Erna Gizela, Na Razgled 12,
Šentjur, potni list, št. AA 130650, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnr-76679
Mušič Tina, Gregorčičeva 9, Ljubljana,
potni list, št. CA 31461, izdala UE Ljubljana. gnu-76526
Nježić Aleksandar, Rožičeva 7, Ljubljana, potni list, št. AA 600193, izdala UE
Ljubljana. gnt-76727
Pečan Renata, Drulovka 43, Kranj, potni
list, št. BA 677716. gnr-76579
Pešek Miha, Zaloška 76, Ljubljana, potni list, št. BA 591367, izdala UE Ljubljana.
gnx-76823
Pilih Vito, Okrogarjeva ul. 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 144751, izdala UE Ljubljana. gnj-76937
Pirc Rudi, Srednje Gameljne 42/b, Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 226278,
izdala UE Ljubljana. gnz-76825
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Pirih Mina, Gorenjska 37, Bled, potni
list, št. BA 882696. gnh-76764
Pirih Neža, Gorenjska 37, Bled, potni
list, št. BA 882698. gng-76765
Popovič Vladimir, Bobkova 19, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 840217.
gny-76697
Porić Elvira, Kamniška cesta 2, Mengeš, potni list, št. BA 621022, izdala UE
Domžale. gnj-76712
Potisk Jelka, Ptujska cesta 28, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. BA 56902.
gnh-76889
Potokar Bruno, Sončna pot 14, Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 145729, izdala UE Piran.
gnc-76694
Puncer Tomaž, Mladinska ulica 34, Izola
– Isola, potni list, št. BA 403843, izdala UE
Izola. gnv-76725
Pušnik Ema, Ob gozdu 17, Mislinja, potni list, št. AA 801722, izdala UE Slovenj
Gradec. gnz-76896
Pušnik Paul, Ob gozdu 17, Mislinja, potni list, št. AA 771396, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-76898
Rapić Dobrila, Stara cesta 20, Kranj, potni list, št. AA 708251. gnr-76854
Ravnik Marjan, Brod 19/a, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. Aa 499070.
gne-76492
Ravnikar Gregor, Tržaška 41, Ljubljana,
potni list, št. BA 587218, izdala UE Ljubljana. gni-76613
Retelj Franci, Markljeva 15, Novo mesto, potni list, št. CA 000023916, izdala
UE Novo mesto. gnp-76710
Ribizel Antun, Leninova ulica 1, Piran –
Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
125996, izdala UE Piran. gnv-76800
Sagadin Suvajac Milka, Cesta na Roglo
11/g, Zreče, potni list, št. BA 691812, izdala UE Slovenske Konjice. gnj-76887
Shlivova Braim, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, potni list, št. AA 920338.
gnn-76683
Sirk Milan, Goriška 13, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
51042, izdala UE Nova Gorica. gny-76497
Skočir Martina, Kamno 8, Kobarid, potni
list, št. BA 000604484. gnf-76691
Slodnjak Vera, Hrvatinova 7, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. AA 499777.
gns-76703
Sobočan Romana, Cvetna ulica 1, Turnišče, potni list, št. BA 319430, izdala UE
Lendava. gnw-76574
Šafar Josip, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 128683, izdala UE Ljubljana. gnb-76945
Šajnovič Bogdan, Vrtna ulica 5, Gornja
Radgona, potni list, št. AG 16756, izdala
UE Gornja Radgona. gnz-76796
Šemrov Tomaž, Layerjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 973468, izdala UE Ljubljana. gnt-76927
Šemrov Ulčar Anica, Layerjeva 12, Ljubljana, potni list, št. AA 307519, izdala UE
Ljubljana. gnq-76930
Šilec Simona, Gallusova 4, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. AA 73604, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gns-76582
Šilec Zvonimir, Gallusova 4, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. AA 73578, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnp-76581

Št.

Škrlj Sergej, Batuje 29, Črniče, potni
list, št. BA 652113, izdala UE Ajdovščina.
gnd-76593
Šlebič Sebastjan, Gornji Lakoš 116,
Lendava – Lendva, potni list, št. BA
765261, izdala UE Lendava. gnv-76575
Šmigić Dragiša, Polje, Cesta VI/22,
Ljubljana, potni list, št. BA 998616, izdala
UE Ljubljana. gnu-76730
Terlep Savina, Kebetova 10, Cerknica,
potni list, št. BA 175543. gnj-76912
Thaler Vojko, Triglavska 33, Mojstrana,
potni list, št. BA 852047. gne-76542
Trinker Bojana, Ptujska cesta 23/c, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
570643. gni-76413
Troha Janja, Senožeti 37/a, Dol pri Ljubljani, potni list, št. BA 129386, izdala UE
Ljubljana. gnu-76926
Vardijan Boris, Letališka cesta 4, Ljubljana, potni list, št. AA 604974, izdala UE
Ljubljana. gnu-76451
Velkavrh Boštjan, Predoslje 116, Kranj,
potni list, št. BA 493717. gnp-76881
Zarič Snežana, Bohoričeva 32, Ljubljana, potni list, št. BA 800043, izdala UE
Ljubljana. gng-76940
Zorzut Matej, Vrtojbenska cesta 21,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
846288, izdala UE Nova Gorica.
gnt-76702
Žunič Nina, Čremošnikova 8, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 803564, izdala
UE Gornja Radgona. gnm-76884

Osebne izkaznice
Aćimović Zlatan, Kekčeva 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 130923. gnx-76573
Akalović Josip, Cankarjeva 5, Tržič,
osebno izkaznico, št. 175805. gnm-76509
Andolšek Robert, Avšičeva ulica 8, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 441134.
gnm-76809
Arelić Dragan, Kvedrova 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 187574.
gnh-76514
Ban Žiga, Štefanova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 234001. gnt-76877
Barolin Aleksander, Sp. Škofije 218,
Škofije, osebno izkaznico, št. 988357.
gnh-76793
Batistič Jožefa, Miren 186, Miren, osebno izkaznico, št. 251213. gnp-76731
Benedičič Štefka, Dašnica 28, Železniki, osebno izkaznico, št. 643279.
gnd-76443
Berce Marko, Lancovo 85, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 135622. gnb-76595
Berghaus Zofija, Frankolovska ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 87735.
gnx-76552
Blaj Silvij, Ulica Sestre Efreme 9,
Idrija, osebno izkaznico, št. 171381.
gnx-76498
Bohinc Anka, Zapoge 17, Vodice, osebno izkaznico, št. 959401. gnb-76445
Bole Nada, Trinkova 1, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 52966. gnr-76804
Bosina Jože, Grebenčeva cesta 43, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
580666. gnn-76483
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Bratina Karmen, Ravne 21, Črniče,
osebno izkaznico, št. 796611. gnb-76495
Brišar Renata, Veščica 49/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 543573. gnf-76491
Cajzek Lidvina, Dobovec 33, Rogatec, osebno izkaznico, št. 315739.
gnj-76612
Cuderman Marijan, Einspielerjeva 5/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 423330.
gnv-76525
Curman Siniša, Dravinjski vrh 5/c, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
639400. gng-76515
Cvetko Matej, Mauserjeva 26, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 119400.
gnn-76458
Čad Mateja, Bezenškova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 388445.
gnc-76819
Čas Miloš, Barvarska steza 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 831908. gnd-76768
Časar Štefan, Mladinska ulica 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 31992.
gnu-76501
Čufer Gregor, Prešernova 6, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 213738. gno-76882
Čufer Marija, Kidričeva 7, Kanal, osebno izkaznico, št. 846138. gns-76503
Ćumurdžić Andreja, Hrpelje, Slavniška
cesta 9, Kozina, osebno izkaznico, št.
225996. gne-76617
Damiš Leon, Greenwiška 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 280052. gno-76757
Dobrotinšek Alojz, Ul. Vide Janežič 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 516511.
gnu-76476
Dolanc Drago, Prvomajska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 759484. gnk-76461
Drgan Marija, Cesta brigad 5, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 790752.
gnh-76789
Falež Marija, Zgornja Gorica 29, Rače,
osebno izkaznico, št. 956611. gnn-76633
Fekonja Jožef, Cerovec 1, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 542722. gnp-76506
Flis Jože, Straža 15, Oplotnica, osebno
izkaznico, št. 645750. gnk-76611
Gašpar Damjan, Šulinci 68, Petrovci,
osebno izkaznico, št. 806678. gnx-76698
Gazvoda Janez, Male Brusnice 3, Brusnice, osebno izkaznico, št. 483821.
gnf-76791
Geršak Drago, Rošpoh 42, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 316785. gnh-76614
Glanz Maja, Cesta 27. aprila 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1034340.
gnh-76964
Glumac Jana, Ulica Angelce Ocepkove
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672077.
gnq-76805
Godler Ivan, Cesta 4. julija 151, Krško,
osebno izkaznico, št. 833819. gnt-76652
Gorjanc Danijela, Na produ 60, Prevalje, osebno izkaznico, št. 370146.
gnj-76787
Hujić Jusuf, Dantejeva 11, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 52554. gnv-76500
Ilinčič Miha, Sp. Senica 4, Medvode,
osebno izkaznico, št. 771986. gnp-76956
Iskra Mateja, Godič 39/a, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 267366. gnx-76523
Jelen Davor, Gomilsko 73/b, Gomilsko,
osebno izkaznico, št. 269689. gng-76619
Jereb Frančišek, Smrečje 1, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 353286. gnp-76406
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Jularić Ivana, Zalarjeva cesta 2, Borovnica, osebno izkaznico, št. 178525.
gnz-76521
Jurkovič Ilijan, Češča vas 3, Novo mesto
– Krka, osebno izkaznico, št. 752953.
gnp-76706
Juršič Marko, Metelkov dvor 6, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 438929.
gnx-76723
Kajtazović Fatima, Šmartinska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 847519.
gnu-76551
Kalčič Ivan, Zagorje 92, Pivka, osebno
izkaznico, št. 601116. gnn-76583
Kladnik Bojana, Volčji potok 34, Radomlje, osebno izkaznico, št. 539407.
gnm-76409
Kolarič Ana, Rimska cesta 35/a, Brežice, osebno izkaznico, št. 181279.
gnm-76484
Kolenc Slabe Iris, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98587.
gnw-76774
Korpnik Ferdinand Matej, Goriška cesta
44, Velenje, osebno izkaznico, št. 623559.
gnm-76684
Kosec Mateja, Jalnova ulica 8, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 337913. gnw-76549
Kovačič Robert, Vitomarci 32, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 140385.
gnr-76704
Krajnčič Janez, Zabovci 27, Markovci,
osebno izkaznico, št. 434882. gnd-76893
Krivonog Janez, Brdinje 38/a, Kotlje,
osebno izkaznico, št. 975672. gnd-76693
Lampret Darko, Golo brdo 9/d, Medvode, osebno izkaznico, št. 535259.
gnz-76821
Laubli Dženi, Livold 30, Kočevje, osebno izkaznico, št. 226206. gng-76865
Lebar Igor, Cesta II. grupe odredov 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 471315.
gny-76522
Lipej Bojana, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 301364.
gnx-76673
Lukač Karmen, Bevkova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 755650. gnr-76629
Lužar Lucija, Mokrška 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 821918. gnq-76855
Mar Janez, Gosposvetska c. 34, Maribor, osebno izkaznico, št. 973881.
gnx-76777
Marton Siniša, Podjavorškova 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 248788. gnm-76784
Matulin Bronka, Soteška pot 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 905526.
gnf-76566
Mesnar Boris, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 342605. gnx-76473
Mlakar Darja, Majaronova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672845.
gnm-76609
Mlakar Suzana, Mrčna sela 50, Koprivnica, osebno izkaznico, št. 296451.
gnu-76826
Mlaker Petra, Kersnikova ulica 10, Celje, osebno izkaznico, št. 858241.
gns-76603
Mrak Franc, Luznarjeva ulica 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 308551. gnl-76810
Mulec Elizabeta, Glavni trg 5, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 488558. gnn-76708

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Novak Anton, Brilejeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 268929. gnm-76734
Novak Arh Luka, Vožarski pot 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 832204.
gnq-76780
Novak Nada, Ul. 15. aprila 12, Dobova,
osebno izkaznico, št. 864111. gnh-76714
Obrul Marija, Tepanjski vrh 17, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 92361.
gno-76782
Očko Brigita, Tinjska gora 7, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 361313.
gnl-76585
Ogris Uroš, Luže 70, Visoko, osebno
izkaznico, št. 302779. gng-76590
Osojnik Mojca, Dražgoška ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481237.
gnr-76454
Paliska Marija, Lukini 4, Gračišče, osebno izkaznico, št. 98938. gne-76592
Pečenko Manja, Mirje 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 832533. gnq-76955
Perc Alojzija, Dr. Hrovata 10, Ormož,
osebno izkaznico, št. 847510. gne-76517
Peterlin Marjan, Dolščaki 10, Rob, osebno izkaznico, št. 809099. gnh-76564
Pintar Franc, Moste 13, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 77457. gnc-76494
Pintar Zdenka, Cesta v Vintgar 18, Bled,
osebno izkaznico, št. 717374. gng-76890
Pinter Borut, Arclinska cesta 1, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 672344. gnk-76686
Pirih Zora, Hrastje 32, Kranj, osebno
izkaznico, št. 453950. gnq-76630
Pirnat Damjan, Prekmurska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 818223. gnf-76941
Planinšek Borut, Kosovelova 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 170177. gnn-76783
Podlesnik Marko, Cesta 9. avgusta 8/d,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
915983. gnq-76680
Potočnik Feliks, Pod jelašmi 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 729480.
gnp-76906
Prajndl Marjeta, Črešnjevci 156, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 689510.
gne-76792
Pungartnik Branko, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 192988.
gno-76507
Purnat Antonija, Florjan pri G. Gradu 38,
Gornji grad, osebno izkaznico, št. 617273.
gnu-76751
Ravnikar Gregor, Krtina 6/a, Dob, osebno izkaznico, št. 802346. gnb-76420
Reberc Jožica, Gorišnica 119, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 942865.
gnw-76699
Renar Jože, Sojerjeva 54, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 818718. gns-76478
Rojc Marta, Ob železnici 1, Celje, osebno izkaznico, št. 531605. gnt-76627
Rondič Danijela, Obala 121, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 117592.
gni-76788
Rubin Jožef, Staneta Rozmana 9, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 370515.
gnt-76502
Rus Tatjana, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 778336. gnz-76871
Selič Zdravko, Suhadolčanova ulica 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 738226.
gnq-76605

Simčič Frančiška, Mencigerjeva 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 406691.
gnl-76460
Skale Katja, Sp. Grušovlje 8, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
399046. gno-76682
Skočir Martina, Kamno 8, Kobarid, osebno izkaznico, št. 451720. gng-76690
Stamač Boris, Na jami 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 687590. gnp-76656
Suknaič Janez, Novakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 8216. gnl-76935
Susić Elena, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
182418. gnn-76908
Šemrov Tomaž, Layerjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 724991. gns-76928
Šemrov Ulčar Anica, Layerjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 725004.
gnp-76931
Šeruga Lidija, Kapca 118, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 193812.
gns-76678
Šilec Bojan, Ulica heroja Vojka 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 768440.
gnt-76827
Škrab Vilko, Gabrje 7/a, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 750131. gnm-76709
Šmit Štefanija, Ceste 54, Rogatec, osebno izkaznico, št. 883148. gnu-76576
Švigelj Luka, Betajnova 72, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 763712. gnl-76560
Tautscher Tina, Bokalova 10, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 211432. gnq-76905
Teodorović Borka Tatjana, Gornji trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 18346.
gnb-76920
Trojnar Nives, Javornik 36, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 62972.
gnc-76794
Trošt Frida, Heroja Marinclja 1, Kočevje, osebno izkaznico, št. 662288.
gnq-76505
Urbanija Jasmina, Čevljarska 5, Domžale, osebno izkaznico, št. 157814.
gnf-76716
Vajda Jožef, Zagorci 24, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 701319. gnz-76496
Verbek Ida, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 958729. gns-76953
Vičič Teodor, Zarečica 24, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 182616.
gnd-76568
Videtič Ivan, Cankarjeva ulica 2/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 554041.
gnj-76437
Virant Jože, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511157.
gnl-76660
Zelengar Neža, Tkalska 3/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 96174. gnv-76879
Zelenik Anton, Poljanski nasip 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 763449.
gnw-76624
Zorc Damir, Piršenbreg 38, Globoko,
osebno izkaznico, št. 310973. gnw-76799
Žakelj Anton, Poljska pot 12, Logatec,
osebno izkaznico, št. 788856. gns-76528
Žužek Ivan, Vodovnikova ulica 10, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
760617. gnt-76477
Žvar Rok, Spominska ul. 9, Celje, osebno izkaznico, št. 107231. gnn-76758

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vozniška dovoljenja
Ahačič Saša, Bistrica 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1428655,
reg. št. 10357, izdala UE Tržič. gnh-76689
Ajdonik Samo, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 678599, izdala UE Litija.
gny-76922
Andrejc Tanja, Kersnikova 23, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1381945, reg. št. 29339, izdala UE Velenje. gnb-76620
Antolič Gregor, Podjavorškova 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
47892. gnn-76558
Bajc Andrej, Prvomajska 56, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 45854, izdala
UE Nova Gorica. gnn-76933
Barolin Aleksa, Sp. Škofije 218, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 25878, izdala UE
Koper. gnt-76752
Baškovič Polonca, Krška vas 17/c, Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16721, izdala UE Brežice. gnx-76948
Bencak Milan, Brzinšček 15, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
75174. gni-76438
Bezjak Stanko, Gajevci 26, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11793,
izdala UE Ptuj. gnj-76537
Bidovec Marjan, Župančičeva 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734712, reg. št. 16589, izdala UE Kranj.
gnx-76802
Bohinc Anka, Zapoge 17, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504797,
reg. št. 214172, izdala UE Ljubljana.
gnc-76444
Borštnar Bojan, Vidošiči 14, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1133035, reg. št. 3598, izdala UE Metlika.
gnm-76534
Bremec Dimitrij, Gorenje polje 39/d,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 29038, izdala UE Nova Gorica.
gnw-76749
Bučar Uroš, Stari trg 1/a, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1263005, reg. št. 20732, izdala UE Grosuplje. gnf-76466
Burger Borut, Tržaška cesta 30, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2002. gnu-76951
Cestnik Marjan, Dom in vrt 22, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4136, izdala UE Trbovlje. gnz-76646
Čad Mateja, Bezenškova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134791, reg. št. 82355, izdala UE Ljubljana. gnd-76818
Čakalić Bojan, Šolska 20, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9724, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-76532
Čas Miloš, Barvarska steza 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1051242, reg. št. 203187, izdala UE Ljubljana. gni-76767
Čebular Franc Andrej, Drulovka, Kriška
26, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025752, reg. št. 145971, izdala UE
Ljubljana. gnp-76456

Čerin Rajko, Hruševska cesta 42/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484131, reg. št. 123139, izdala UE
Ljubljana. gnz-76446
Črnilec Gertruda, Strahinj 44, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170844, reg. št. 29762, izdala UE Kranj.
gnw-76649
Damjan Andrejka, Topilniška ulica 18,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
109309, izdala UE Litija. gns-76853
Dobar Branko, Vrbnje 49, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
820894, reg. št. 5027. gnd-76668
Dobrotinšek Alojz, Ul. Vide Janežičeve
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1243553, reg. št. 222784, izdala UE Ljubljana. gni-76463
Đuričić Aleksandar, Andreaševa ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1287218, reg. št. 227335, izdala UE
Ljubljana. gnk-76536
Eder Manja, Gvajčeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 496375,
reg. št. 78842, izdala UE Maribor.
gno-76632
Ereiz Karlo, Goričane 67, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 596695,
reg. št. 196422, izdala UE Ljubljana.
gnb-76870
Esih Nataša, Pečovnik 73/c, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1225530,
reg. št. 44567. gnr-76779
Eterovič Pika, Pot heroja Trtnika 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 297045, reg. št. 140088, izdala UE
Ljubljana. gnf-76570
Fabijan Kristina, Grgarske Ravne 53, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43687, izdala UE Nova Gorica. gnr-76658
Ferjan Anton, Zagradec pri Grosupljem
16, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1545687, reg. št. 17118, izdala UE Grosuplje. gni-76938
Finžgar Franc, Zg. Bela 34, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
227952, reg. št. 5694, izdala UE Kranj.
gnl-76664
Gale Martina, Cankarjeva 16, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29255, izdala UE Nova Gorica. gnj-76662
Gartner Andrej, Scopolijeva ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565230, reg. št. 144539, izdala UE
Ljubljana. gng-76719
Gašpar Snježana, Vrunčeva 25/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
621043, reg. št. 38804. gnm-76634
Glavan Grega, Celovška cesta 99/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935187, reg. št. 166898, izdala UE
Ljubljana. gnj-76462
Glumac Jana, Ulica Angelce Ocepkove
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1284831, reg. št. 226741, izdala UE
Ljubljana. gnp-76806
Gnamuš Radivoj, Otiški vrh 103, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4265.
gnj-76587
Godler Ivan, Cesta 4. julija 151, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3354,
izdala UE Krško. gnp-76631
Gole Rupert, Mali Cirnik 11/a, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967009, reg. št. 7595. gnr-76754
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Goričan Drago, Cesta zmage 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493320, reg. št. 98614, izdala UE Maribor. gnk-76761
Gosch Andreja, Jablance 12, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BEGH, št. 18348, izdala UE Krško.
gnq-76480
Grbac Ines, Nanoška ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370931, reg. št. 201703, izdala UE Ljubljana. gnw-76849
Grbec Nada, Vrhovci, Cesta VIII/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292874, reg. št. 78044, izdala UE Ljubljana. gny-76947
Grbić Primož, Melikova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024377, reg. št. 205474, izdala UE Ljubljana. gnq-76455
Grešak Polonca, VI. ulica 15, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131936, reg. št. 31485, izdala UE Domžale. gnm-76909
Grom Klemen, Stara Vrhnika 90, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13194, izdala UE Vrhnika. gnn-76958
Grosmann Emanuela, Medenska cesta
76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1286469, reg. št. 175856,
izdala UE Ljubljana. gnf-76591
Hajdenek Andrej, Radenski vrh 10, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 10692, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-76839
Hajsan Renata, Zelenica 8, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 336048,
reg. št. 7982, izdala UE Tržič. gnu-76651
Helbl Kristijan, Sv. Vid 90, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3975, izdala
UE Radlje ob Dravi. gny-76897
Hozjan Janez, Lipa 25, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 488574,
reg. št. 23086, izdala UE Velenje.
gnr-76479
Hrenk Mirko, Jamska ul. 11, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
649219, reg. št. 3386, izdala UE Trebnje.
gnv-76900
Hribar Dejan, Vavpča vas 14/a, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1153231, reg. št. 10859, izdala UE Trebnje. gnk-76936
Jagarinec Stanislav, Pregljeva ulica 63,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 2/2002.
gng-76640
Jakopič Janez, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št.
15514, izdala UE Vrhnika. gnz-76471
Jordan Boris, Podreča 112, Mavčiče,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1167666, reg. št. 42120. gnc-76744
Juršič Marija, Metelkov dvor 6, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
587679, reg. št. 15707, izdala UE Grosuplje. gny-76722
Kajtazović Fatima, Šmartinska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103253, reg. št. 212647, izdala UE
Ljubljana. gnv-76550
Kaligarić Igor, Dolga vas, Kočevska cesta 77, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10467, izdala UE Kočevje.
gnl-76885
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Kavčič Miroslava, Bračičeva ulica 15,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 234198, reg. št. 4021, izdala UE
Cerknica. gnq-76705
Kelvišar Andreja, Velike Brusnice 91,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30355, izdala UE Novo mesto.
gnp-76556
Kenda Gregor, Rožna dolina c. XVII/18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932767, reg. št. 167105, izdala UE
Ljubljana. gnl-76960
Kepic Milan, Vopovlje 5/a, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 637609, reg. št. 8860, izdala
UE Kranj. gnz-76846
Kern Sabina, Britof 139, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 806441, reg.
št. 34177, izdala UE Kranj. gnp-76860
Klemenčič Boštjan, Predmost 27, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, reg. št. 21673, izdala UE
Škofja Loka. gnv-76600
Knez Štamulak Lidija, Misl. Dobrava
42/a, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11853, izdala UE Slovenj Gradec. gnt-76427
Kocman Darija, Ul. Mire Miheličeve 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688594, reg. št. 162799, izdala UE
Ljubljana. gnm-76934
Koder Cvetka, Deteljica 11, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1498722,
reg. št. 10647, izdala UE Tržič. gnx-76773
Kokučnik Jani, Podgora 23, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13562, izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-76535
Kos Slava, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927602, reg. št. 162332, izdala UE Ljubljana. gnw-76949
Kosec Mateja, Jalnova ulica 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1457251, reg. št. 18150, izdala UE Domžale. gnx-76548
Kozjek Anton, Ljubgojna 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892656, reg. št. 134885, izdala UE Ljubljana. gnj-76487
Krnjić Marko, Kardeljeva 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1290860, reg. št. 95783, izdala UE Maribor. gns-76828
Lampič Andrej, Ulica borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1041703, reg. št. 166689,
izdala UE Ljubljana. gnj-76962
Legat Melanija, Cesta na polje 2, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9779, izdala UE Vrhnika.
gnx-76873
Lešnjak Damijan, Ljubljanska 19, Šmarje-SAP, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/2000.
gnf-76916
Lihteneger Alojz, Foršt 13, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1029, izdala UE Mozirje.
gno-76557
Lipej Bojana, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370794, reg. št. 223886, izdala UE Ljubljana. gny-76672
Ljebnik Stanislav, Trg 3/c, Prevalje, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
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BCEGH, reg. št. 10428, izdala UE Ravne
na Koroškem. gno-76657
Loose Alenka, Fabianijeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851454, reg. št. 2767, izdala UE Črnomelj. gng-76615
Lovše Zvone, Trubarjeva 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19920. gnf-76516
Lukić Dragutin, Matejkova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69290,
reg. št. 72096. gnd-76618
Luzar Alojzija, Dol. Brezovica 19, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12494, izdala UE Novo mesto.
gnd-76643
Magdič Bojan, Lahonci 48, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3655, izdala UE Ormož. gnz-76571
Magdič Katja, Sp. Kamenščak 19, Ljutomer, vozniško dovoljenje, št. S 1207536,
reg. št. 11643. gnr-76429
Majarič Monika, Rutarjeva 10, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43089, izdala UE Nova Gorica. gnk-76711
Marič Branko, Gasilska 18, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
7273. gnq-76755
Marinček Neda, Vandotova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213135, reg. št. 221347, izdala UE
Ljubljana. gnv-76875
Merlak Janja, Rovte 48, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7705, izdala UE
Logatec. gni-76513
Miklič Miloš, Tlaka 3, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1198855,
izdala UE Litija. gnz-76621
Miklič Reginca, Stranska vas 51/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34591, izdala UE Novo mesto.
gnk-76661
Mitković Aleksander, Pretnerjeva 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9833, izdala UE Postojna. gnb-76645
Mlakar Darja, Majaronova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013434, reg. št. 204011, izdala UE Ljubljana. gnn-76608
Mlakar Jožef, Gorica pri Slivnici 17, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4503, izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-76485
Mlaker Petra, Kersnikova 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1124971,
reg. št. 42798. gns-76628
Močnik Marija, Šmartno 14, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 639052, reg. št. 13738, izdala UE Kranj. gny-76872
Munda Sonja, Šolska ulica 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131916, reg. št. 18987, izdala UE Domžale. gnk-76886
Mušič Polona, Bevkova ulica 14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15225, izdala UE Kamnik. gno-76807
Novinšek Rok, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1001698, reg. št. 201388, izdala UE
Ljubljana. gny-76597
Oražem Anton, Runarsko 7, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1344978, reg. št. 8500, izdala UE Cerknica. gns-76728

Osojnik Mojca, Dražgoška ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010946, reg. št. 86068, izdala UE
Ljubljana. gns-76453
Ozimič Matej, Vrhole pri Sl. Konjicah 75,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 21013, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-76655
Pančur Urška, Spodnji trg 9/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22182, izdala UE Škofja Loka.
gno-76607
Pavlin Zdravko, Grgar 27, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
45176, izdala UE Nova Gorica.
gnm-76659
Perčič Tanja, Babni vrt 11, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1523787,
reg. št. 55105. gns-76653
Peršolja Jožef, Rožna dolina, Pod gričem 45, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. 7485, izdala UE Nova Gorica. gny-76547
Petelinšek Sanja, Šolska ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916002, reg. št. 103160, izdala UE Maribor. gnr-76829
Peterlin Marjan, Dolščaki 10, Rob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930415,
reg. št. 42774, izdala UE Ljubljana.
gni-76563
Pintarič Dejan, Ul. Savinjske čete 2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1170981, izdala UE Žalec. gnj-76812
Pinter Borut, Arclinska cesta 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783710, reg. št. 29331. gnj-76687
Podbevšek Darko, Tržaška cesta 410,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411043, reg. št. 89091, izdala UE
Ljubljana. gnz-76771
Podlesnik Marko, Cesta 9. avgusta 8/d,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1424342, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnp-76681
Polanec Aleš, Križni vrh 104, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20739,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-76745
Potočnik Andreja, Zg. Gorje 88, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1536632, reg. št. 18096. gnc-76644
Prajndl Marjeta, Črešnjevci 156, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7629, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-76746
Preložnik Jožica, Brodarjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986346, reg. št. 29066. gnv-76625
Pretnar Darja, Pot v Bitnje 62, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167441, reg. št. 48205, izdala UE Kranj.
gnd-76843
Puhek Peter, Vinogradniška pot 44, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444314, reg. št. 112403, izdala UE Maribor. gnw-76599
Puzavac Damjan, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 125
ccm, GH, št. S 1044089, reg. št. 194167,
izdala UE Ljubljana. gnj-76562
Ravnik Marjan, Brod 19/a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1359043, reg. št. 18672. gnl-76785
Ravnikar Gregor, Krtina 6/a, Dob, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1199654,
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reg. št. 32499, izdala UE Domžale.
gnc-76419
Rebernik Friderik, Pod gozdom 39, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5421, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-76588
Rebernik Marija, Kosova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891369, reg. št. 106891, izdala UE Ljubljana. gng-76565
Repič Denis, Na jasi 17, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 40140, izdala
UE Ptuj. gnq-76430
Rojc Nada, Dolga vas 28, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29394, izdala UE Novo mesto. gnf-76641
Rondič Danijela, Obala 121, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6746, izdala UE Piran.
gnv-76750
Rozman Frančiška, Šalek 86, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 64/2002. gnt-76902
Seles Jadranka, Petrovče 209, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
607494, izdala UE Žalec. gni-76688
Selič Zdravko, Suhadolčanova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926785, reg. št. 107792, izdala UE
Ljubljana. gnp-76606
Simrajh Oto, Zg. Prebukovje 38, Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 22416. gnr-76904
Slapar Nina, Pot v Hrastovec 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214297, reg. št. 192956, izdala UE Ljubljana. gnr-76404
Slavec Matjaž, Dolnja Bitnja 14/b, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1513610, reg. št. 9803, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnv-76775
Smogavec Peter, Božje 29, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16876,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnd-76747
Sočan Aljaž, Trnovski pristan 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214688, reg. št. 221929, izdala UE Ljubljana. gnb-76470
Sodin Dana, Tatjane Odrove 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
270952, reg. št. 7205, izdala UE Kranj.
gnj-76862
Stožir Martin, Zadobrova 45/e, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 44061.
gns-76878
Strgar Maja, Gradnikova 16, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42710, izdala UE Nova Gorica. gnh-76743
Susič Antonija, Liskur 25, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
799, izdala UE Nova Gorica. gnm-76859
Susič Elena, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39893. gne-76742
Sušnik Rudi, Loka 85, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 70422, reg. št.
4937. gnz-76546
Šemrov Tomaž, Layerjeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167315, reg. št. 112236, izdala UE Ljubljana. gnr-76929
Šemrov Ulčar Anica, Layerjeva 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186413, reg. št. 47753, izdala UE Ljubljana. gno-76932

Šinkovec Zdravko, Obrežje 60, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10539, izdala UE Brežice.
gnh-76489
Šticl Sandra, Gregorčičeva 25, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20425, izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-76858
Šverko Alen, Kraljeva 19, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44612, izdala UE Koper.
gnm-76959
Terlep Savina, Kebetova 10, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
449938, reg. št. 8716, izdala UE Cerknica. gni-76913
Todić Ružica, Glagoljaška 1/a, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44544. gne-76642
Trdan Peter, Peščenk 36, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1108678,
reg. št. 8484, izdala UE Cerknica.
gnv-76450
Trinker Bojana, Ptujska cesta 23/c, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1126761, reg. št.
110818, izdala UE Maribor. gnk-76411
Troha Janja, Senožeti 37/a, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064219, reg. št. 203423, izdala UE Ljubljana. gnv-76925
Trpin Branka, Spodnje Gorje 23, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1356000, reg. št. 27210.
gnh-76539
Turk Stanislav, Hrenovice 2/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8505, izdala UE Postojna. gnd-76418
Turnšek Aleš, Cesta na Boč 24, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11289, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-76816
Udovčić Jozo, Gubčeva 3, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10230, izdala
UE Krško. gnw-76824
Verbek Ida, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018814, reg. št. 41665, izdala UE Ljubljana. gnt-76952
Vidergar Valentin, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23310, izdala UE Kamnik. gnf-76866
Vodeb Štefan, Pongrac 100/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. S
197546, izdala UE Žalec. gnr-76604
Vodopivec Mojca, Orehovlje 8, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št. 31449,
izdala UE Nova Gorica. gni-76663
Vukelj Aleš, Kajuhova cesta 11, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23796, izdala UE Radovljica. gnu-76726
Ziernicky Benjamin, Nova vas pri Ptuju
118/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 41365, izdala UE Ptuj. gnn-76533
Zmazek Žiga, Katreževa pot 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250371, reg. št. 223976, izdala UE Ljubljana. gnr-76954
Zupan Janez, Podkočna 18, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1424177, izdala UE Jesenice.
gnp-76531
Zupan Sebastian, Ogorevc 4, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1047513,
reg. št. 34555. gne-76692
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Žibert Damir, Nad Krko 4, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
32794, izdala UE Novo mesto. gng-76440
Živković Bogdana, Pretnerjeva 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9172, izdala UE Postojna. gnx-76748
Žveglič Slavica, Ponikva 33, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8408, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-76572

Zavarovalne police
Butara Aleš, Nasipi 2, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 00101253792, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-76594
Hude Aleš, Dušanova 5, Maribor, zavarovalno polico, št. 44-3245745, izdala zavarovalnica Triglav d.d. OE Maribor.
gnn-76433
Kendić Esad, Kosovelova 5, Postojna,
zavarovalno polico, št. 00957060, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. Postojna.
gne-76442
Ogorevc Ivan, Fram 102, Fram, zavarovalno polico, št. 2169720, izdala zavarovalnica Maribor. gnm-76434
Ogris Katarina, Korte 138, Izola – Isola,
zavarovalno
polico,
št.
0965929.
gnd-76868
Petelinc Dejan, Valvasorjeva 15, Brežice, zavarovalno polico, št. 382537, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-76861
Podbevšek Darko, Tržaška cesta 410,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 362126,
izdala zavarovalnica Slovenica. gny-76772
Rezoničnik Franc, Otok 19, Gornji grad,
zavarovalno polico, št. 311210, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-76795
Rožič Nada, Naselje Slavka Černeta 33,
Kranjska Gora, zavarovalno polico, št.
793924, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gng-76740
Strašek Sebastjan, Prvomajska 2, Litija,
zavarovalno polico, št. 207644, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-76944
Tomažin Igor, Prvomajska ulica 57, Sevnica, zavarovalno polico, št. 100375, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-76540
Tresket Ivan, Bavdkova ulica 26, Kranj,
zavarovalno polico, št. 41401000862 in
41401000863, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-76715
Zupančič Aleksandra, Potrčeva ulica 2,
Maribor, zavarovalno polico, št. 443408200, izdala zavarovalnica Triglav d.d.
OE Maribor. gnt-76856

Spričevala
Babić Ljubomirka, Brilejeva 16, Ljubljana, indeks, št. 11960522, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gny-76622
Bračika Maja, C. bratstva in enotnosti
75, Metlika, indeks, št. 18980071, izdala
Filozofska fakulteta. gne-76467
Brulc Tomi, Kvedrova 16, Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1976. gnx-76648
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Bučar Anton, Tepe 12, Polšnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje železniške
šole v Ljubljani. gnd-76943
Bukvič Viktor, Žetale 84/a, Žetale, zaključno spričevalo Kovinarske šole na Ptuju. gns-76428
Draksler Primož, Velesovska cesta 3,
Šenčur, spričevalo o končani OŠ 5. letnika
Srednje elektro in strojne šole Kranj, program
elektronik-elektrotehnik
PTI.
gnj-76737
Duh Željko, Ljubljanska 30/a, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna šola Litostroj, izdano leta 1968.
gnw-76674
Frelih Roman, Na Kresu 24, Železniki,
maturitetno spričevalo Srednje kovinarske
in cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano leta 1997. gnc-76448
Frings Marija, Runkova ulica 1, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1964, izdano na ime Kaučič Marija. gnx-76623
Funtak Franjo, Sv. Peter, Orehovec 118,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, izdano leta 1974.
gnl-76760
Gliha Nataša, Polica 10, Naklo, spričevalo Srednje mlekarske in živilske šole v
Kranju. gne-76842
Gregorič Teja, Velesovska cesta 89,
Šenčur, spričevalo 5. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani – smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 2001.
gnv-76950
Hrovat Slavko, Slovenska vas 12, Stara
Cerkev, spričevalo 5. letnika Srednje el. in
strojne šole Kranj, izdano leta 2000.
gnn-76733
Hrvatin Erika, Prešernova 20, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Postojni, izdano leta 2001.
gnx-76423
Jupić Enesa, Liminjanska cesta 89, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravno-administrativne šole,
izdano leta 2001. gnd-76718
Kastelec Jožef, Dobrunjska cesta 52,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroenergetiko v Ljubljani, izdana leta 1989.
gne-76892
Keranović Omer, Pokopališka 42, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano 26. 6. 1981, št. II-1980/81.
gnc-76844
Keranović Omer, Pokopališka 42, Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju strokovne izobrazbe -Srednje tehnične šole tehničnih strok Ljubljana, poklic
voznik inštruktor B kategorije, izdano 3. 2.
1988. gny-76847
Keranović Omer, Pokopališka 42, Ljubljana, potrdilo zveznega centra za izobraževanje gradbenih inštruktorjev št. 23497
z dne 18. 3. 1988, končan tečaj za kvalificiranega
gradbenega
laboranta.
gnx-76848
Kerčmar Bojan, Ulica Prekmurske čete
89, Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Murska Sobota, št. 9, izdano
leta 1995. gnu-76555
Kleva Marko, Malija 27/a, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu SKPŠ Koper, izdano leta 1991. gnh-76439
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Kodre Urška, Ulica bratov Vošnjakov 8,
Celje, potrdilo ob uspešnem zaključku usposabljanja v programu poslovni sekretar, izdala Doba d.o.o. Maribor, št. 190-340/99
dne 4. 6. 1999. gnq-76830
Kralj Zdenko, Zgornja Javoršica 70,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Avtošole Ježica, št. 530/71. gnw-76924
Kular Jožef, Martjanci 58/a, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole Maribor, št. 1550/1700/92, izdano 26. 6. 1992. gny-76822
Lazić Miroslav, Pokopališka ulica 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnb-76720
Likar Patricija, Morova 2, Izola – Isola,
diplomo Pedagoške , naravoslovne in matematične šole, št. 198/88, izdana 10. 11.
1986. gnl-76435
Lubec Sonja, Ulica 5. prekomorske 16,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za oblačilce in frizerje – poklicna
šola za frizerje, izdano leta 1979. gnr-76833
Martek Jože, Čatež na griču 2, Brežice,
maturitetno spričevalo Poklicne trgovske šole Brežice, izdano leta 1977. gne-76667
Milek Carmen, Nožice, Gostičeva cesta
98, Radomlje, diplomo Medicinske fakultete – smer stomatologija v Ljubljani, izdana
leta 1986. gnd-76918
Milek Carmen, Nožice, Gostičeva cesta
98, Radomlje, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 1975, izdano na ime
Bežan Carmen. gne-76917
Milek Metod, Nožice, Gostičeva cesta
98, Radomlje, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1978. gnc-76919
Mlakar Jože, Češnjica 84, Srednja vas v
Bohinju, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole Škofja Loka, izdano leta 1981. gno-76857
Moguš Matija, Tomašiči, Duga Resa,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto. gng-76569
Molek Klavdija, Ulica 1. maja 2, Metlika,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in
2000. gnl-76685
Narat Uroš, Stare Črnuče 24/a, Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za elektroniko Šentvid. gne-76596
Pajmon Boštjan, Cesta na Ostrožno
85/b, Celje, diplomo št. II-5/359, izdana
21. 6. 1985. gnl-76635
Pavlović Marko, Medno 41, LjubljanaŠentvid, spričevalo 1. 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1995, 1997 in
1998. gnx-76923
Perić Nina, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, indeks, št. 25006573, izdala Fakulteta
za arhitekturo v Ljubljani. gns-76403
Petelin Rok, Jezero 46, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Centra strokovnih šol in osebnih storitev, izdano leta 2000. gnw-76874
Plajnšek Matjaž, Rogozniška 28, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj – ekonomska šola, izdano leta
1995. gng-76665
Plut Metod, Podturn 59, Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Novo mesto, izdano leta
1982. gnd-76543

Potočnik Jana, Savska cesta 2, Kranj,
maturitetno spričevalo Upravno-administrativne šole Kranj, izdano leta 1979 in razrednih spričeval iz leta 1976, 1977, 1978 in
1979. gnh-76739
Pranjić Ilija, Bektež, Hravaška, spričevalo o zaključnem izpitu Železniško prometne
šole v Mariboru, izdano leta 1975.
gnx-76602
Prebil Tjaša, Langusova ulica 11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnz-76721
Predikaka Jožefa, Naraplje 29, Majšperk, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne administrativne šole Ptuj, izdano leta
1977. gnl-76835
Pritržnik Marko, Foitova 2, Velenje, indeks, št. 61124990, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. gnl-76910
Prohinar Anže, Spodnja Slivnica 116,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnh-76464
Radivo Janez, Dolnja Košana 17, Košana, spričevalo 3. letnika Srednje šole v Postojni, št. I-G/1566, izdano leta 2000.
gnf-76666
Rojko Majda, Negova 34, Spodnji Ivanjci, diplomo I. st. Pedagoške fakultete, smer
RP, izdana na ime Kavčič Majda. gnb-76545
Samec Uroš, Kocbekova 32, Škofja vas,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje, Poklicne in tehniške elektro in računalniške šole, smer elektrikar-elektronik, izdano leta 1999/2000. gns-76907
Smuk Martina, Savinjska cesta 30, Trbovlje, diplomo Srednje trgovske šole, izdana 14. 2. 1990 po A programu – blagovni manipulant. gnp-76735
Srečnik Pavel, Zg. Duplje 18/a, Duplje,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Naklo.
gnk-76786
Šetina Stojan, Hudovernikova 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnb-76845
Šilec Alenka, Ziherlova 38, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za PTT v
Ljubljani. gnk-76961
Škrabec Metka, Rob 11, Rob, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gnm-76584
Šlogar Alojz, Kovinarska 6, Štore, zaključno spričevalo PKMŠ Štore, št. 1719.
gnr-76654
Šmejc Primož, Levstikova 16, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje računalniške šole na Viču, izdano leta
1993. gnu-76901
Špehonja Julijana, Kraigherjeva 5, Kidričevo, diplomo VUŠ Ljubljana, izdana 1979.
gnd-76518
Šustić Jasminka, Ul. istrskega odreda
15, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v
Kopru, izdano leta 1993. gny-76472
Toporiš Janez, Goriče, Srednja vas 21,
Golnik, zaključno spričevalo Vajenske šole
v Kranju, izdano leta 1957. gni-76863
Turk Nina, Branik 80/a, Branik, spričevalo Srednje grafične šole – grafični oblikovalec, izdano leta 2000. gnj-76837
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Vadnal Mateja, Slavina 59, Prestranek,
spričevalo 2. letnika gimnazije, izdala Srednja
šola Postojna, izdano leta 1999. gnj-76541
Zaletel Damjan, Slovenska cesta 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 1990. gnb-76695
Zenković Jasmina, Miklošičeva 1/a,
Domžale, indeks, št. 32006331, izdala NTF
v Ljubljani. gnb-76770
Zrimšek Peter, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SŠ PET v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnw-76524
Žgavec Ana, Goče 64, Ajdovščina, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdana leta 1986 na ime Praček Ana.
gnp-76781

Ostali preklici
Ajd Darko, Mariborska cesta 2, Dravograd, delovno knjižico. gnm-76488
Anžur Tomaž, Gmajna 28, Notranje Gorice, delovno knjižico. gnc-76519
ARAVTO d.d., Ljutomerska 29, Gornja
Radgona, cemt licence 2002 SLO , št.
0240 – veljavnost do 31. 12. 2002, izdalo
Ministrstvo za promet. gni-76763
Arh Goran, Podlubnik 160, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 63010021, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gng-76465
AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1176871 za vozilo Renault Kangoo 1.4, leto izdelave 1999, št. šasije
VF1KC0HAF21745765. gnk-76836
AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1056634 za vozilo Renault Kangoo 1.2, leto izdelave 1998, št. šasije
VF1KC0AAF19078768. gni-76838
AVTO CELJE d.o.o., Ljubljanska cesta
11, Celje, potrdilo za registracijo uvoženega vozila, št. šasije ZFA22300005013551.
gnp-76610
Bagar Tanja, Gornji Petrovci 56, Murska
Sobota,
študentsko
izkaznico,
št.
71980001, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnm-76459
Berglez Albina, Harje 11, Laško, delovno knjižico – duplikat. gnw-76424
Camloh Franc s.p., CAMLOH TRANSPORT, Spodnja Rečica 80/a, Laško, licenco št. 001231/16111/14-MJ30/2000, izdana 26. 4. 2001, za vozilo Mercedes-Benz
817L z reg. oznako CE F1-026. gni-76638
Copot Miran, Pristava 40/a, Ljutomer,
certifikat, št. 011484 – za prevoz nevarnih
snovi z dne 22. 12. 2000, izdalo Ministrstvo za notranje zadeve. gng-76840
Danev Marijan Franc, Novo Polje, cesta
XX/23, Ljubljana, delovno knjižico.
gnb-76520
Ermenc Urška, Janezovo polje 37, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št.
20970058, izdala Pravna fakulteta.
gnu-76676
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1047276 za
vozilo Lancia Z 2.0, št. šasije
ZLA22000012413532. gnw-76474

GLOBUS TRANS – KONDIČ DRAGO
s.p., Pot v Bitnje 13, Kranj, licenco, št.
005805/16240/04-BGD28/2000 z dne
19. 1. 1998 za vozilo TAM reg. št. KR 6480R. gnq-76880
Godina Vladimir, Rodik 6, Kozina, delovno knjižico, ser. št. 372430, reg. št. 10036,
izdana 29. 9. 1983 v Sežani. gnk-76911
Grčar Sonja, Preglov trg 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-76567
Grilj Boštjan, Stritarjeva ulica 16, Domžale, delovno knjižico. gnv-76850
Grujanović Dragoslav, Ulica Iga Grudna
20, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 203,
LPP. gnh-76814
HÖDLMAYR d.o.o. ŠPEDICIJA, Tovarniška 36, Logatec, potrdilo o registraciji za
vozilo Peugeot Boxer 2,8 HDi, št. šasije
VF3233JL216073525, ocarinjeno po ECL
št. K4-1038 dne 13. 4. 2001. gni-76417
Ivanovič Špela, Mahovnik 6, Kočevje,
delovno knjižico, ser. št. A 0394783, reg.
št. 230/97, izdala UE Kočevje. gnh-76639
Janić Srečko, Abramova ulica 14, Ljubljana, servisno knjižico za osebno vozilo Hyundai Lantra 1,8 GLS, karavan, leto izdelave
1997, št. motorja G4GMI200066, št. šasije
KMHJW31MPVU061008. gnt-76677
Kavazović Paša, Ilirska ulica 6, Ljubljana, izkaznico vojnega invalida za popust pri
vožnji, št. 01966, izdala UE Ljubljana, izpostava Center, dne 7. 1. 1998. gns-76482
Kocet Aleksander, Gornja Bistrica 6,
Črenšovci, delovno knjižico. gnp-76831
Kočiš Brigita, Gornji Petrovci 33, Petrovci, delovno knjižico, št. 13089, izdala
UE Gornja Radgona. gnp-76431
Količevo Karton, d.o.o., preklicuje kopijo licence za tovorno vozilo Zastava, reg. št.
LJ D4-923, št. 10210/135, izdane dne 11.
9. 2000 s strani Gospodarske zbornice Slovenije, na naslov Količevo Karton, Proizvodnja kartona, d.o.o. Ob-62395
Korošec Tomaž, Pločanska ulica 7, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-76601
Kranjc Marko, Žagarjeva 11, Tolmin, certifikat za prevoz nevarnega blaga št.
013558, izdalo MNZ dne 13. 12. 1999.
gnc-76544
Krnc Bojan s.p., Mestne njive 14, Novo
mesto, licenco za kamion Mecerdez Benz
tip 814D 42 Furgon, št. 006747 z dne 25.
2. 1998. gnw-76578
Lavrič Janez, Hrib, Loški potok 105, Loški Potok, delovno knjižico. gnc-76469
Lazar Dušan, Medvedova cesta 21, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-76769
Lednik Božidar, Bratov Vošnjakov 19,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1032791. gni-76813
Legen Saša, Bunčani 23/a, Veržej, delovno knjižico, reg. št. 238, ser. št. A
0266929, izdana 27. 9. 1993. gno-76436
Lubec Alojz, Bratonečice 12, Sveti Tomaž, delovno knjižico. gnf-76441
Majnik Borut, Razgled 6, Piran – Pirano,
evidenčni list za čoln, št. 01-03-346-1995,
izdan 15. 6. 1995. gno-76457
MERCATOR – SVS d.d., Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj, licenco št. 0000282/21,
za tovorno vozilo z reg. oznako MB M9132. gnf-76891
Mozetič Jurij, Pod Sedovnikom 31, Sežana, študentsko izkaznico, št. 18990577,
izdala Filozofska fakulteta. gnb-76820
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Novak Marjan, Gradnikova 75, Radovljica, delovno knjižico. gnf-76741
Pavlinek Marija, Markovci 19/a, Markovci, delovno knjižico. gnf-76841
Pevec Frančišek, Zagorica pri Vel. gabru 10, Veliki Gaber, licenco, št.
002883/3544-ZR67/1997 za vozilo
M.A.N. 19.414FLS, reg. ozn. NM D1-481,
izdana 25. 4. 2001. gne-76717
Podpečnik Darja, Na jami 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210238, izdala
Medicinska fakulteta. gnd-76468
Primc Jože, Zelena pot 8, Črnomelj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1020498. gnv-76425
PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, licenco, št. 0000570/28 z dne
2. 2. 1998 za vozilo z reg tablico, št. KP
86-56H, KP C6-225, KP 28-15M, KP D101. gnh-76589
Ramić Emir, Kettejeva 7, Domžale, delovno knjižico. gnv-76675
Slapar Nina, Pot v Hrastovec 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71005019,
izdala Biotehniška fakulteta. gnq-76405
Sodja Bojana, Zabreznica 12/a, Žirovnica, vpisni list za čoln, št. 02/03-1426/7899, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gny-76426
SUROVINA d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, overjeno kopijo licence št. 0010010
za vozilo TAM 260 T 26 B, z reg. oznako
MB A9-693. gnm-76834
Škulj Franc, Podgorica pri Podtaboru 5,
Grosuplje, delovno knjižico. gni-76888
Tement Milko, Dvorjane 2/a, Spodnji Duplek, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-546/01, VČ – 3911.
gnc-76869
Tetičkovič Milan s.p., Avtoprevozništvo,
Porabska 6, Gornja Radgona, licenco št.
000613/620-LM18/1997 za motorno vozilo TIP – BOXER 2,5 TDI. Peugeot z reg.
oznako MS 70-10S. gnt-76756
Tonin Martin, Srednja vas 39/a, Kamnik, delovno knjižico. gnv-76475
TRGOAVTO d.d., Pristaniška 43/a, Koper – Capodistria, uradno potrdilo za registarcijo avtomobila za Renault Laguno 1,9
DCI, št. šasije VF1BG0G0625592078,
ocarinjeno po KV 61966 z dne 14. 11.
2001. gno-76407
Trupi Miran, Sopota 31, Podkum, licenco, št. 00437/14260/02-LUM 33/2000 z
dne 27. 11. 1997 za vozilo Mercedez Benz
1944S, reg. št. LJ N3-66N in LJ K2-80M.
gnj-76512
Valand Stanislav s.p., Zgornji Boč 14,
Selnica
ob
Dravi,
licenco
št.
006888/7274-LM78/1998 z dne 11. 3.
1998 za vozilo Mercedes-Benz 2636 S, z
reg. ozanko MB 45-78A. gnx-76598
Verzel Rudi, Murščak 34, Radenci, delovno knjižico. gnz-76421
Videc Marjan, Rifengozd 24, Laško, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1061089. gno-76636
Vidic Marija, Gozd – Reka 15, Litija, delovno knjižico. gny-76851
Vodlan Marjanca, Bizoviška cesta 124,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-76626
Vuković Adela, Tomšičeva 6, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
12495, izdala FDV v Ljubljani. gnk-76790

Stran

320 / Št. 3-4 / 18. 1. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vukosav & Co. k.d., Kajuhova ulica 4,
1000 Ljubljana preklicuje naslednje obveznice Tiskarne Tone Tomšič d.d.
Zap. št.

Serija

Št. obveznice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Skupaj

11/91
12/91
1/92
2/92
3/92
3a/92
4/92
5/92
6/92
7/92
8/92
9/92
10/92
11/92
12/92
1/93
2/93
3/93
4/93
5/93
6/93
7/93
8/93
9/93
10/93
11/93

52
52
52
51
52
50

50
50
51
51
51
51
51
51
52
51
52
50
50
51
51
54

Vrednost
SIT

1.510,00
1.514,00
1.416,00
1.495,00
1.886,00
687,00
1.862,00
2.360,00
1.919,00
1.233,00
2.163,00
2.587,00
3.663,00
3.562,00
3.691,00
3.829,00
3.785,00
3.568,00
3.579,00
3.502,50
3.456,00
3.510,30
3.942,20
3.261,50
3.331,40
3.789,50
71.102,40

Ob-62575
Wilfan Robert, Cesta svobode 27/b,
Bled, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-17-96. gnh-76864
Ye Long Li, Srednja vas 135, Šenčur,
delovno knjižico. gno-76432

Vsebina
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev stalnega sodnega tolmača
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca reprezentativnosti sindikatov
Evidenca statutov sindikatov

245
245
247
252
254
269
271
285
286
288
296
297
299
302
302
302
303
303

Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Oklici pogrešanih
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

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

303
304
304
305
305
309
309
311
311
311
311
312
313
315
317
317
319

