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Republike Slovenije

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. 404-08-2/2002-10 Ob-63160
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih:

a) goriva za vozila,
b) kurilno olje,
c) mazut,
d) kerozin,
e) gorivo BE 100LL.
4. Kraj dobave: različne lokacije v Re-

publiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Slu-
žba za javna naročila, Jože Mokorel.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 410-05/2002 Ob-63161
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205

Starše.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izgradnja kana-
lizacijskega omrežja v naselju Prepolje
(dolžina primarnih kanalov iz PVC cevi pre-
mera 200 in 300 mm, debelina stene 8
mm, je 4.466 m; na lomih oziroma vtokih
je 146 plastičnih jaškov premera 800 in

1000 mm – od tega dve prečrpališči; 169
hišnih priključkov skupne dolžine 4.095 m
je iz PEHD cevi premera 160 mm, prav
tako  je  iz  PEHD  cevi  tudi  57  zbirnih 
jaškov).

4. Kraj dobave: naselje Prepolje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
činska uprava občine Starše, Bojan Grus,
tel. 02/686-48-21.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 12. 2002.

Občina Starše

Št. 11/02 Ob-63164
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: uredi-
tev ceste R1-216 Muljava.

4. Kraj izvajanja: Muljava.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 12/02 Ob-63166
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: rekon-
strukcija ceste R1-221 odsek 1218 Se-
paracija v Zagorju.

4. Kraj izvajanja: Zagorje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 13/02 Ob-63167
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: uredi-
tev križišča Križaj na cesti R3-673 od-
sek 1340.

4. Kraj izvajanja: Križaj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 14/02 Ob-63170
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev
dvojnega križišča na cesti G2-106/215
Malence-Škofljica.

4. Kraj izvajanja: Škofljica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 15/02 Ob-63171
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: rekon-
strukcija ceste R3-675 odsek 1207 Slo-
venska vas (MP).

4. Kraj izvajanja: Slovenska vas
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.
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7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 16/02 Ob-63172
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: moder-
nizacija ceste R1-221/1221 Trbov-
lje-Hrastnik.

4. Kraj izvajanja: Trbovlje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 17/02 Ob-63173
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: uredi-
tev ceste G2-106 odsek 264 Koče-
vje-Dolga vas-Livold.

4. Kraj izvajanja: Dolga vas - Livold.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: April 2002
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 18/02 Ob-63174
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: uredi-
tev križišča Zbure.

4. Kraj izvajanja: Zbure
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 19/02 Ob-63175
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija 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 na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: moder-
nizacija ceste R3-647 odsek 1384 Za-
vratec - Bučka.

4. Kraj izvajanja: Zavratec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
žo Kordin, univ. dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 34401/00001/2002 Ob-63178
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31, e-mail: anton-kaste-
lic@trebnje.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izvedba asfal-
terskih del: izdelava finega planuma; do-
bava in strojno polaganje asfalta sočasno z
muldo v sistemu BNOP 0-16mm in debeli-
ni 6 cm; čiščenje obstoječega asfaltnega
vozišča in pobrizg z bitumensko emulzijo
ter dobava in strojno polaganje asfaltnega
betona v sistemu AB 0-11mm v debelini
3 in 4 cm; priprava podlage in ročna izde-
lava asfaltne mulde debeline 6 cm oziroma
4 cm; dosip bankin.

4. Kraj dobave: na lokalnih cestah in
javnih poteh v Občini Trebnje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: februar 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za okolje in prostor, Tone Kastelic.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ne.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 1. 2002.

Občina Trebnje

Ob-63328
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova in rekon-
strukcija Kina Koper.

4. Kraj dobave: Koper.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: junij.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: sa-
mostojna investicijska služba, Raf Klinar, tel.
05/66-46-267.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 1. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-63333
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-
škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena dela pri
gradnji plinovodnega omrežja v dolžini
23 km in gradnji ca. 1150 plinskih pri-
ključkov. Obseg gradbenih del se bo lahko
spremenil glede na dejanske potrebe in gle-
de na uskladitev gradenj z drugimi komunal-
nimi organizacijami na področju MOL in dru-
gih primestnih občin.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: po-
dročje investicij in trženja, Dušan Hrib, univ.
dipl. inž. grad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 1. 2002.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Ob-63387
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

je 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-75 in faks
01/300-99-974.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: obnova voziščne
konstrukcije na odsekih avtoceste
A1/0055 in 0056 Unec–Postojna od km
8,950 do km 11,380 in od km 0,00 do
km 1,000.

4. Kraj dobave: Unec–Postojna.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC Projekt
4. Primorska, Boštjan Butara, univ. dipl. inž.
grad., tel. 01/309-42-28.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izvedba del predvidoma
v maju 2002.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 1. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Ob-63389
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

zije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-59; faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Krška vas–Obre-
žje: izgradnja avtocestnega odseka, ki
obsega naslednja dela: trasa AC v dolžini
približno 11,540 km; izvennivojska priključ-
ka Brežice in Obrežje; deviacije kategorizi-
ranih in nekategoriziranih cest oziroma poti;
prometna oprema in signalizacija; premosti-
tveni objekti (nadvozi, podvozi, pokriti vkop,
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viadukti, mostovi, prepusti); podporni in
oporni ukrepi (zidovi); ukrepi za zaščito oko-
lja pred vplivi z AC (zadrževalni bazeni); re-
gulacije; krajinska ureditev in zasaditev; pro-
tihrupni ukrepi; prestavitve in zaščita komu-
nalnih vodov in naprav; javna razsvetljava.

4. Kraj dobave: Krška vas–Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: okvirna objava v Ura-
dnem listu RS od 1. 2. 2002 do 7. 2. 2002
za objekte 4-1, 5-1 in 6-1 ter do 15. 3.
2002 za ostalo; odpiranje ponudb okvirno
22. 3. 2002 za objekte 4-1, 5-1 in 6-1 ter
30. 4. 2002 za ostalo; rok za dokončanje
del je 18 mesecev za objekte 4-1, 5-1 in
6-1 ter 27 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za ostalo.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC Projekt
6. Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna
Gorica, mag. Barbara Škraba, tel.
01/787-86-65.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predmetna dela se bodo
financirala iz lastnih sredstev DARS in kredi-
ta domačih in tujih bank.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 1. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1.
2002, je bil pomotoma pod rubriko
ZJN-12.B, objavljen razpis Splošne bolni-
šnice Maribor za čiščenje prostorov
(Ob-62742). Po naravi del sodi razpis pod
razpise po odprtem postopku za storitve
(ZJN-12.S).

Uredništvo

Popravek

Št. 4696-1-3 Ob-63366
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo kurilne-
ga olja ekstra lahkega in dizel goriva, objav-
ljenim v Uradnem listu RS, št. 107-110 z
dne 28. 12. 2001, Ob-61424, se dopolni-
jo oziroma spremenijo naslednje točke : 4,
6, 8a, 9, 10, 12, 14 in 15, ki se sedaj
pravilno glasijo:

4. Kraj dobave : Trošarinska skladišča
ponudnika v Republiki Sloveniji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 15. 4.
2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo : do 11. 2. 2002
do 15. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2002 ob 11. uri, v prostorih Zavoda
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, v
sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponujene vred-
nosti, z veljavnostjo do 7. 3. 2002.

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

– da ima število blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (ustrezna
zap. št. v obrazcu BON 2 ali v obrazcu BON
3 oziroma potrdilo poslovne banke;

– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju, izkazani pod zap. št.
I.4. obrazca BON 1 ali ustrezno zap. št.
obrazca BON 3 ali ustrezne zap. št. obraz-
ca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki
ali večji od vrednosti ponudbe;

– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil večje količine goriv od ponuje-
ne količine goriv;

– da bo zagotavljal skladiščenje in
obnavljanje goriv za nedoločen čas.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 3. 2002; 19. 2.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb :
1. cena goriva: 80%,
2. cena skladiščenja in obnavljanja: 20%.
Ponudbe se ocenjujejo za vsako skupi-

no posebej s točkovanjem po naslednjem
načinu:

– izmed vseh prispelih ponudb dobi ti-
sta, ki ima pri posameznem merilu najugod-
nejšo varianto, eno točko, ostale ponudbe
pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem redu
in dobijo večje število točk. Pri posamez-
nem merilu je naveden odstotek, ki pred-
stavlja pomembnost merila, s katerim se
pomnoži število doseženih točk;

– seštevek tako dobljenih vrednosti
predstavlja končno oceno prispele ponud-
be;

– kot najugodnejša bo izbrana tista po-
nudba, ki bo dosegla najmanjšo vrednost;

– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, tista v kateri bo
vrednost goriva skupaj s stroški skladišče-
nja za obdobje enega leta nižja.

Zavod RS za blagovne rezerve

Nadaljevanje postopka
Ob-63384

Zaradi delne ugoditve zahtevku za revizi-
jo se tč. 3 b) javnega razpisa za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za AC
Celje – Ljubljana, odsek 6 Vransko –
Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in
opreme za vzdrževalno AC bazo Vran-
sko, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
95-96/01 z dne 30. 11. 2001, Ob-59494,
delno spremeni tako, da se prvotno razpisa-
ni sklop I. razdeli v tri sklope, ki skupaj z
ostalimi nespremenjenimi sklopi tvorijo na-
slednji predmet javnega naročila:

Sklop I. Tovorno vozilo moči – ca.
280-320 kW, pogon 4x4, tristopenjski hi-
dravlični sistem (1 kom)

Sklop II. Snežni plug – čelni, dolžine ca.
5,0 m (1 kom); Snežni plug – bočni (1
kom); Posipalo za montažo na vozila – 6 m3

(1 kom)
Sklop III. Nakladač za sol – rovokopač

(1 kom)
Ponudnikom, ki so razpisno dokumenta-

cijo že prejeli, bodo navedene spremembe
razpisne dokumentacije nemudoma brez-
plačno posredovane kot dodatek št. 1 k
razpisni dokumentaciji.

Ostali zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 11. ure.

Tč. 8 (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: se spremeni tako,
da se na novo glasi: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasnje do
26. 2. 2002 do 10.30.

Tč. 9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: se spremeni tako, da se na novo
glasi: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 2.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 025-8/2002-2 Ob-63184
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kuverte
za obvezno osebno vročanje v splošnem
upravnem postopku - 185.000 kom.

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

4. Kraj dobave: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od predvido-
ma marca do 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P 10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
4. 3. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo, cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500
SIT na žiro račun 50100-840-061-6163
18 25127-714998-00000002 .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 3. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2002 ob 11. uri v prostorih
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Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sej-
na soba v pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 4. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 20. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Marina Korošec tel.01/478-48-00.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 1. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 29/02 Ob-63218
1. Naročnik: Osnovna šola Leskovec pri

Krškem.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Le-

skovec pri Krškem, Pionirska 4, 8273 Le-
skovec pri Krškem, tel. 07/490-40-60, faks
07/490-40-63.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na 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:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki,
3. perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sadje in zelenjava,
7. sadni sokovi in drugi napitki,
8. testenine,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. splošno prehrambeno blago.
Naročnik si pridružuje pravico, da za po-

samezne sklope izbere več ponudnikov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Leskovec

pri Krškem, Pionirska 4, 8273 Leskovec pri
Krškem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi, na naslovu
naročnika Osnovna šola Leskovec pri Kr-
škem, Pionirska 4, 8273 Leskovec pri Kr-
škem - v računovodstvu vsak delovni dan od
8. do 10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti vsak dan od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro, do
vključno 1. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
(51600-603-30089, sklic na št.:
00-46000), je treba predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 4. 3. 2002 do
11. ure, v tajništvo šole.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na
naslov naročnika Osnovna šola Leskovec pri
Krškem, Pionirska 4, 8273 Leskovec pri Kr-
škem, v tajništvo med 8. in 12. uro.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj - ponudba javni raz-
pis”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 3.
2002 ob 12. uri, na naslovu naročnika
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionir-
ska 4, Leskovec pri Krškem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljive na prvi poziv v
višini 5% ponudbene vrednosti. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna 90 dni od roka,
določenega za predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Plačilni rok je najmanj 30 dni
od datuma izstavitve računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Št. 03/02 Ob-63219
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
udarnih plošč za mline tip KSG 90.60
kotla OP 380 b bloka 125 MW.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

zaključka ali trajanje dobave: blago je po-
trebno dobaviti do 30. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 2. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj - ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 22. 2. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem na-
stopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– menica za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti - original,
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– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo in podatke iz Pri-
loge 5,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do sedaj.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 22. 4. 2002, odločitev o spre-
jemu ponudbe pa bo sprejeta predvidoma
do 8. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena s plačilnimi pogoji in popusti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja Boris Plantan.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 1 Ob-63220
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pometal-

ni stroj za čiščenje cest in pločnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o. Ajdovščina.

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

zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o Aj-
dovščina, Goriška 23b, kontaktna oseba Mi-
roslav Geržina.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na poslovni ra-
čun št. 04751-0000120476 pri NKBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija-menično zavarovanje za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene, z veljav-
nostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzor-
cem pogodbe.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Št. 373 Ob-63224
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Vrsta in količina blaga: /
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. bivanjska oprema,
2. kuhinjska oprema.
4. Kraj dobave: Dom Radenci, Srednji

Radenci, 8342 Stari Trg ob Kolpi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do 25. aprila
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, Irena
Škorjanc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-43666. Potrebno je predložiti
tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik davčni
zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran
za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 3. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nad-
stropje, Irena Škorjanc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2001 ob 10. uri, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Alenka Urbančič,
tel. 01/23-48-620 (kuhinjska oprema) in
Slavko Prelog, tel. 01/23-48-617 (bivanj-
ska oprema).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2002.

Center Šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Št. 1/02 Ob-63225
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nizko nakladalne prikolice nosilnosti ca.
22,5 t.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 7. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 7. 3. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2002 ob 9.
uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagrebška
cesta 30, Maribor, soba št. 118/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Nigrad d.d. Maribor

Št. 02/02 Ob-63226
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vibracijskega valjarja delovne teže
ca. 8 t.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 7. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 7. 3. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 3.
2002 ob 10. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, soba
št. 118/I.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Nigrad d.d. Maribor

Ob-63243
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut

Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 1-280-52-62, faks 1-280-52-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: celovita
rešitev kvalitete internentih storitev in
varnosti.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kmetijski inšti-
tut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljublja-
na, tel. 1-280-52-62, tajniška soba 18, vsak
delovnik od ponedeljka do petka med 9. in
13. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113 z virmanom ali splošno
položnico.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru ose-
bne predaje ponudbe na isti naslov v taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe, predvideni da-
tum odločitve je 25. 3. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 01/2002 Ob-63291
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reše-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c. 34,

4001 Kranj – poštni predal 18, tel. +386 4
237 52 51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: avtoles-
tev ALK 29-37 m z zglobno roko (oznaka
po slovenski tipizaciji, tč. 3.3.2.) vozilo za
reševanje in gašenje iz višin. Podrobne
tehnične lastnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Kranj, Bleiweisova 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: pričetek -
takoj po podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje do 15. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34. Do-
datne informacije o razpisni dokumentaciji
posreduje Janko Klemenčič, tel.
04/23-75-263.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, v tajništvu Gasilsko reševalne
službe Kranj, soba 205.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
poslati do vključno 28. 2. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, p.p. 18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek –
4. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih Gasilsko
reševalne službe v Kranju, Bleiweisova
c. 34.

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

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

– ob prevzemu podvozja s strani dobavi-
telja 15%,

– ob prevzemu naprave 75%,
– 30 dni po prevzemu naprave 10%.
12. Pravna oblika povezave skupine

ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z Zakonom o javnih naročilih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg izpolnjevanja
obveznih pogojev iz 41. člena ZJN mora
ponudnik opisati izdelek v skladu z zahteva-
mi iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 8. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti: do 40 točk,
– cena: do 30 točk,
– reference: do 18 točk;
Kriteriji:
– izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti:
– vozne lastnosti vozila: 5 točk,
– stabilnost in varnost: 5 točk,
– manevrirne sposobnosti naprave:

10 točk,
– prednosti gasilnih naprav: 5 točk,
– doseg košare: 5 točk,
– nosilnost košare: 5 točk,
– gabarit vozila: 5 točk;

– cena: najnižja cena x 30 točk: ponud-
bena cena,

– reference: prodane podobne naprave:
od 1–5: 2 točki,
od 5–50: 10 točk,
nad 50: 18 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Gasilsko reševalna služba, Kranj

Št. 16/02-01 Ob-63303
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-
ca Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 No-
vo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalni
ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem
za uporabo konveksnih in linearnih sond:

– sektorska sonda za abdomen 2,5 - 5,5
MHz,

– linearna sonda za sklepe, mišice, va-
skulaturo 5 - 10 MHz,

– vaginalna sonda sektorska 4,5 - 9
MHz.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo me-
sto.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
prejema obvestila o izbiri.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Koče-
var, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR 52100-603-30372 sklic na
št. 16/02-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba.

Ponudba mora biti označena: “Ne odpi-
raj - Ponudba” s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali akceptni nalog z višino 10% vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni 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): sa-
mostojni dobavitelj.

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

– da izkaže najmanj tri opravljene doba-
ve digitalnih ultrazvočnih aparatov v zadnjih
treh letih pred objavo tega naročila v Slove-
niji, z imeni naročnikov, zneski in datumi
dobav,

– da zagotavlja izpolnjevanje vseh teh-
ničnih zahtev iz razpisne dokumentacije,

– da zagotavlja pooblaščen servis v Slo-
veniji,

– da zagotavlja garancijo najmanj 18
mesecev po primopredaji,

– da zagotavlja naslednje plačilne pogo-
je: 20% avansa v sedmih dneh po podpisu
pogodbe, preostanek v štirih enakih me-
sečnih brezobrestnih obrokih, pri čemer za-
pade prvi obrok 30 dne po zapisniški pri-
mopredaji,

– da predloži akceptni nalog ali menico
v zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10%
ponujene vrednosti naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do pod-
pisa pogodbe z izbranim ponudnikom; naroč-
nik se bo o sprejemu ponudbe odločil najpoz-
neje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 1/2002 Ob-63313
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta

24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vodovodnega materiala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudbe je za en sklop, več
sklopov ali vsi sklopi skupaj. Ocenjena vre-
dnost naročila je 161,500.000 SIT.

Orientacijska vrednost sklopa:
– sklop 1 znaša 6,000.000 SIT,
– sklop 2 znaša 14,000.000 SIT,
– sklop 3 znaša 48,000.000 SIT,
– sklop 4 znaša 6,000.000 SIT,
– sklop 5 znaša 3,000.000 SIT,
– sklop 6 znaša 3,000.000 SIT,
– sklop 7 znaša 2,000.000 SIT,
– sklop 8 znaša 20,000.000 SIT,
– sklop 9 znaša 44,000.000 SIT,
– sklop 10 znaša 7,500.000 SIT,
– sklop 11 znaša 1,000.000 SIT,
– sklop 12 znaša 2,000.000 SIT,
– sklop 13 znaša 5,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Mariborski vodovod,

Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 4.
2002 do 15. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na volju na sedežu podjetja
Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.,
Jadranska cesta 24 v Mariboru, pri Ludviku
Zupančiču (soba 03/P), vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 1. 3. 2002.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 20.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-12066
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 11. 3. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Jav-
no podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 3.
2002 ob 12.30 na sedežu podjetja Mari-
borski vodovod, Javno podjetje, d.d., Ja-
dranska cesta 24, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% od
oreintacijske vrednosti za resnost ponudbe,
garancija za dobro izvedbo posla 10% od
oreintacijske vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 85 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– rok dobave 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Ludviku Zupančiču tel.
02/320-77-43.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

Št. 02/02 Ob-63358
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. Dobava zemeljskega plina za ob-

dobje petih let. Dobava v prvem letu, pred-
vidoma od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 (leto
poizkusnega obratovanja zaradi rekonstruk-
cije celotnega energetskega sistema bolni-
šnice), v predvideni količini 3,000.000 Sm3.
V času od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2007 je
predvidena minimalna letna poraba
4,500.000 Sm3.

II. Izdelava PGD, PZI in PID dokumen-
tacije za izgradnjo merilno reducirne po-

staje, vključno z navezavo na magistralni
plinovod (dn = 200 mm), obratovalnega
nadtlaka p = 6 bar, ki poteka v nabrežini
Titove ceste in vzhodne parcelne meje
SBM.

III. Pridobitev enotnega gradbenega
dovoljenja za izvedbo vseh del opredelje-
nih v projektni dokumentaciji.

IV. Izvedba vseh GOI del, opredelje-
nih v projektni dokumentaicji v točki II,
ob smiselni uporabi določila “ključ v roke”.

V. Organizacija in vodenje tehnične-
ga pregleda ter vseh ostalih aktivnosti
potrebnih za izdajo uporabnega dovo-
ljenja.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:
I. izgradnja plinovoda in merilno reducir-

ne postaje: do 1. 7. 2002,
II. dobava plina: 1. 7. 2002 do 30. 6.

2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mar-
tin Munda, tel. 02/321-25-27, Milan Ve-
černik, tel. 02/321-23-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, do dneva določenega
za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s pri-
pisom za RD: Dobava plina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 2. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2002 ob 12. uri, v pisarni
vodje službe za oskrbo in vzdrževanje.

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

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

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

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

1. veljavno registracijo za opravljanje de-
javnosti oziroma potrdilo pristojnega dav-
čnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, li-
kvidacije ali stečajni postopek ali, da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da v zadnjih
petih letih pred objavo tega naročila ni bil
kaznovan;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad; potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni na dan določen za predloži-
tev ponudb;

5. veljavno dovoljenje pristojnega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila; ponudniki predložijo
odločbo upravne enote za opravljanje de-
javnosti;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne ve-
lja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa ali,

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja dobavo in montažo vseh

razpisanih vrst in količin blaga in opreme,
opredeljene v specifikaciji zahtev naroč-
nika;

9. da nudi:
– 30 dnevni plačilni rok od datuma izsta-

vitve fakture. Fakture mora izstavljati do 5. v
tekočem mesecu za pretekli mesec;

– 60 dnevni plačilni rok za opravljene
storitve, navedene v točkah od II. do vključ-
no V. iz 3. točke te objave;

10. da zagotavlja izvedbo vseh vrst stori-
tev, navedenih v točkah od II. do vključno V.
iz 3. točke te objave v roku 3 mesecev po
podpisu pogodbe;

11. da zagotavlja, s strani proizvajalca,
pooblaščen in usposobljen servis za vso
dobavljeno in vgrajeno opremo;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več dve uri po prejemu obvestila ter maksi-
malno 24 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;

13. da zagotavlja šolanje in usposablja-
nje naročnikovega strokovnega osebja;

14. da nudi garancijo za vso dobavljeno
opremo in opravljene storitve najmanj 60
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mesecev po pridobljenem uporabnem do-
voljenju;

15. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 10,000.000 SIT, veljavno do
15. 10. 2002;

16. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti iz IV. točke
3. točke te objave, v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti del, opredeljenih v citiranih
točkah;

17. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak iz
IV. točke 3. točke te objave, v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti del,
opredeljenih v citiranih točkah.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 9. 2002, 4. 3.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna ponudbena vrednost, ki zajema:

– petletno dobavo plina ob predvideni
minimalni količini (21,000.000 Sm3) in
predpostavljenem faktorju polnitve 0,42;

– izvedba vseh razpisanih vrst storitev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena letna vrednost naročila (za
prvo leto), ki vsebuje poleg dobave letne
količine plina tudi izvedbo vseh razpisanih
vrst storitev je: 195,000.000 SIT z DDV.
Letna ocenjena vrednost v preostalih ob-
dobjih je 225,000.000 SIT z DDV. Sesta-
nek s potencialnimi ponudniki bo dne 13. 2.
2002 ob 11. uri, v prostorih vodje službe za
oskrbo in vzdrževanje (zgradba oskrbe in
vzdrževanja).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. z dne
30. 11. 2001, Ob-59443.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 01/02 Ob-63360
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rekon-

strukcija energetskega vira za proizvod-
njo ogrevne toplote in električne energije:

I. projektiranje v PZI kvaliteti;
II. dobava in montaža (rekonstrukcija):
– SPTE 2 x 1010 kWe (električne

moči);
– parni utilizator z zmoglivostno kurjavo,

proizvodnje 6 t/h pare, obratovalnega tlaka
12 bar;

– vročevodni vir 2 x 6,5 MW (toplotne
moči);

– rekonstrukcija obstoječega parnega
kotla zmogljivosti 3,6 t/h pare, obratovalne-
ga tlaka 12 bar;

– rekonstrukcija kemične in termične pri-
prave vode;

– rekonstrukcija KPV in TPV;
– rekonstrukcija cevnega sistema paro-

voda in vročevoda;
– rekonstrukcija skladišča za tekoča go-

riva;
– rekonstrukcija VN stikališča;
– rekonstrukcija NN elektro postrojenja;
III. izdelava projekta izvedenih del (PID);
IV. pridobitev uporabnega dovoljenja.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 14 mesecev
od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mar-
tin Munda, tel. 02/321-25-27, Milan Ve-
černik, tel. 02/321-23-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, do dneva določenega
za predložitev ponudb.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 30.000 SIT, ne-
gotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za RD: Re-
konstrukcija kotlovnice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 3. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2002 ob 12. uri, v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

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

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

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

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

1. veljavno registracijo za opravljanje de-
javnosti oziroma potrdilo pristojnega dav-
čnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, li-
kvidacije ali stečajni postopek ali, da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

3. pisno izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bil kaznovan;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-

dilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudb;

5. veljavno dovoljenje pristojnega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila; ponudniki predložijo
odločbo upravne enote za opravljanje de-
javnosti;

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 prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne ve-
lja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa ali,

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja dobavo in montažo vseh

razpisanih vrst in količin opreme, opredelje-
ne v tehnično tehnološkem delu razpisne
dokumentacije;

9. da sprejema plačilne pogoje naroč-
nika. Naročnik bo izbranemu ponudniku
plačal začasne situacije, ki morajo pred-
stavljati tehnično oziroma funkcionalno za-
ključeno celoto v smislu 6. točke razpisne
dokumentacije (tehnično tehnološkega de-
la), in sicer:

9.1 prva začasna situacija: rekonstrukci-
ja parnega kotla, TPV 3,6 z vso potrebno
pripadajočo opremo in rekonstrukcijo skla-
dišča tekočega goriva ter začasnim upora-
bnim dovoljenjem za ta dela;

9.2 druga začasna situacija: parni utili-
zator z zmogljivostno kurjavo z vso pripada-
jočo opremo (npr. toplotna postaja, pa-
ra/voda…) in začasnim uporabnim dovolje-
njem;

9.3 tretja začasna situacija: vročevodno
postrojenje in distribucija ogrevne toplote z
vso pripadajočo opremo;

9.4 četrta začasna situacija: kogene-
racijsko postrojenje z vso pripadajočo
opremo

Dodatni zahtevi k začasnim situacijam
od 9.1 do 9.4:

a) skupna vrednost začasnih situacij od
9.1 do 9.4 ne sme presegati zneska iz na-
ročnikovega finančnega načrta za leto 2002
(maksimalno 280,000.000 SIT) in

b) skupna vrednost začasnih situacij od
9.1 do 9.4 ne sme presegati 70% pogod-
bene vrednosti.

Dodatni zahtevi, opredeljeni pod točka-
ma a) in b), morata biti izpolnjena kumulativ-
no.

9.5 peta začasna situacija: poizkusni za-
gon z vsemi pripadajočimi testi – 15% po-
godbene vrednosti;
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9.6 končna situacija po izdanem upora-
bnem dovoljenju.

10. da zagotavlja izvedbo celotne inve-
sticije v roku 14 mesecev po podpisu po-
godbe. Za izpolnjevanje tega pogoja mora-
jo ponudniki predložiti tudi terminski načrt
izvajanja celotne investicije;

11. da ima s strani investitorja potrjene
reference dveh primerljivih postrojenj, in
sicer:

– dve primerljivi klasični kotlovnici in
– dve primerljivi kogeneracijski postro-

jenji;
z vsaj enakimi obratovalnimi parametri

ter vsaj polovično močjo razpisane strojne
opreme. Elektrooprema kogeneracijskih
postrojenj mora biti na napetostnem nivoju
10 kV z vsaj polovično močjo razpisane
opreme.

Opomba:
Reference so lahko izkazane na ločenih

lokacijah. Veljajo reference ponudnikovih
podizvajalcev, ki bodo s ponudnikom sode-
lovali na tem projektu.

12. da zagotavlja, s strani proizvajalca
oziroma proizvajalcev, pooblaščen in uspo-
sobljen servis za vso dobavljeno opremo;

13. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj deset let po izteku garancij-
ske dobe;

14. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več dve uri po prejemu obvestila ter maksi-
malno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;

15. da zagotavlja šolanje in usposablja-
nje naročnikovega strokovnega osebja;

16. da ima CE certifikat, s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost ponu-
jene opreme;

17. da nudi garancijo za vso dobavljeno
opremo in opravljene storitve najmanj 24
mesecev po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti;

18. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 10,000.000 SIT, veljavno do
15. 10. 2002;

19. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti;

20. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 9. 2002, 29. 3.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila je
400,000.000 SIT z DDV. Sestanek s po-
tencialnimi ponudniki bo dne 15. 2. 2002
ob 11. uri, v prostorih vodje službe za oskr-
bo in vzdrževanje (zgradba oskrbe in vzdr-
ževanja). Naročnik bo izbranemu najugo-
dnejšemu ponudniku oddal v izvedbo celot-
no investicijo po sistemu “ključ v roke“.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106
z dne 21. 12. 2001, Ob-61088.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 4/2002 Ob-63359
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/25-22-241 ali
02/22-00-107.

3. a Vrsta in količina blaga: vijaki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
19,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 10,500.000 SIT;
– sklop B): 9,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 13. 3. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 13. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andre-
ju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 21. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 26. 2.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št.
Uradnega lista RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora

biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2002 ob 10. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 13. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75 točk;
– plačilni pogoj 15 točk;
– strokovna ocena o ustreznosti oziro-

ma listina o skladnosti 10 točk;
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za ostale in-
formacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Elektro Maribor d.d., Maribor

Št. 2/2002 Ob-63362
1. Naročnik : Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, te-
lefaks 02/25-22-241 ali 02/22-00-107.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: transfor-
matorske postaje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
70,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 22,000.000 SIT;
– sklop B):12,500.000 SIT;
– sklop C): 27,000.000 SIT;
– sklop D): 9,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika;
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 13. 3. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 13. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el.
tel. 02/22-00-151 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 20. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10 in 12. uro, najkasneje do 25. 2.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št.
Uradnega lista RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2002 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 8. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80 točk;
– plačilni pogoj 15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del tel.
02/ 22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/ 22-00-127 za ostale in-
formacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Elektro Maribor d.d., Maribor

Št. 5/2002 Ob-63363
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Ma-
ribor, telefaks 02/2522-241 ali
02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izolatorji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno

javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
49,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 12,000.000 SIT;
– sklop B): 10,000.000 SIT;
– sklop C): 19,000.000 SIT;
– sklop D):8,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte

naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 13. 3. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 13. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa  se  dobi  na  naslovu  naročnika  pri
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 21. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
26. 2. 2002 do 10. ure v Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin
(soba št. 114/ I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa št.
Uradnega lista RS, in predmet javnega na-
ročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo pa mora biti zvezana s pe-
čatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2002 ob 12. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vred-
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nosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 13. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75 točk;
– plačilni pogoj 15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 10 točk;
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del -tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za ostale in-
formacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Elektro Maribor d.d., Maribor

Št. 1/2002 Ob-63364
1. Naročni : Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Ma-
ribor, telefaks 02/25-22-241 ali
02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: varo-
valke.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
21,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 10,000.000 SIT;
– sklop B):11,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 13. 3. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 13. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o na-
ročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 20. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 25. 2.
2002 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št.
Uradnega lista RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2002 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen Zako-
na o javnih naročilih): ponudbo lahko pre-
dloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 8. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk;
– plačilni pogoj 15 točk;
– potrjene reference ponudnika 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 točk;
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del - tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za ostale in-
formacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Elektro Maribor d.d., Maribor

Št. 3/2002 Ob-63365
1. Naročnik : Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Ma-
ribor, telefaks 02/25-22-241 ali
02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: drogovi
impregnirani in kostanjevi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
142,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 10,000.000 SIT;
– sklop B):18,500.000 SIT;
– sklop C): 44,000.000 SIT;
– sklop D): 70,000.000 SIT;
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 13. 3. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 13. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andre-
ju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati, na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 20. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
25. 2. 2002 do 10. ure v Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin
(soba št. 114/ I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št.
Uradnega lista RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2002 ob 13. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-

nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 8. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk;
– plačilni pogoj 15 točk;
– potrjene reference ponudnika 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del - tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 za ostale in-
formacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Elekto Maribor d.d., Maribor

Št. 02/02 Ob-63377
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, te-
lefaks: 01/4324-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
limuzinskih kombijev 4 x 4 za prevoz
oseb in stvari: 30 kom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: dostava razpisanih vo-
zil je v avtopark na Glavarjevi ulici 14 v
Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi najkrajši dobavni rok od pod-
pisa pogodbe, ki ne sme biti daljši od 30
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Irena Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16 na naslovu

Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 12. marca
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št.: 50102-601-90004, sklic
na številko: 2300-3371 z obvezno naved-
bo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. marca 2002
do 10.. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, 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 točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 02/02 -
Ponudba za dobavo limuzinskih kombijev
4 x 4 za prevoz oseb in stvari - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. mar-
ca 2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nad-
stropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko 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): po-
godba.

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci 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 pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
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– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3 % od vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij, zagotovitvi garancij in ser-
visiranju,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za iz-
vedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika, potrebnih za izvedbo na-
ročila,

– dokazilo o organizirani servisni mreži
na področju Republike Slovenije,

– dokazilo, da ponudnik nudi brezplač-
no nadomestno vozilo v času odprave večje
okvare vozila, ki je predmet naročila,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
tarsko overjene fotokopije ter ustrezno ži-
gosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum od-
piranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je max. 15 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (65 % delež),
– servisna mreža v Republiki Sloveniji

(20 % delež),
– rok dobave (10 % delež),
– rok plačila (5 % delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumentaci-
ji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 1. marca 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 28. januarja 2002.

Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Ljubljana

Ob-63390
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža 10 večnamesnkih multime-
dijskih kioskov na AC postajališčih in
opreme za njihovo delovanje.

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

4. Kraj dobave: večnamenski multime-
dijski kioski bodo postavljeni ob počivali-
ščih in bencinskih servisih na AC v Republi-
ki Sloveniji, in sicer: Jesenice (smer Ljublja-
na), Voklo (smer Kranj), Kozina, Fernetiči
(smer Sežana), Barje (obe smeri), Podsmre-
ka (smer Ljubljana), Lopata (smer Celje),
Dobrenje (smer Maribor), Lom (smer Ljub-
ljana).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skladno z
razpisno dokumentacijo.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 3. 2002 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 3.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za dr-
žvane ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 9. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 22. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63401
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija.
2. Naslov naročnika: Lapajnetova 50,

5280 Idrija, telefon 05/372-62-00, tele-
faks 05/377-10-65.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 35,000.000 SIT .

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

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

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

pajnetova 50, 5280 Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 20. marec
2002 do 31. decembra 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 28. februarja 2002.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
004-2002, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 28. februarja 2002,
do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. fe-
bruarja 2002, ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. aprila 2002, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 7. marec
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 na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. januar 2002.

Osnovna šola Idrija

Št. 404-88-376/2001-20 Ob-63449
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: športni
copati, 5000 parov.

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

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
za 2000 parov do 31. 3. 2002 in druga za
3000 parov do 31. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Dvig razpisne dokumentacije: kontaktni
osebi Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48.

Dodatne informacije o naročilu: kontak-
tna oseba Alenka Lukek tel. 01/471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 367/2001) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste dav-
čni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 3. 2002,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
367/2001 – Športni copati“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 5. 3. 2002 ob 9. uri na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad za logi-
stiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: posebni pogoji naročnika:

1. rok plačila je 30 dni od uradnega pre-
jema računa,

2. ponudnik mora zagotavljati zamenja-
vo velikostnih številk do 10% celotne po-
godbene količine do 6 mesecev po zadnji
dobavi,

3. ponudnik mora svoji ponudbi priložiti
vzorec, ki mora ustrezati naročnikovemu
standardu (če vzorec ne ustreza STO, se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do 15. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

a) cena – 60 točk.
Ponudnik z najnižjim predračunom prej-

me 60 točk, ostali pa sorazmerno manjše
število točk.

b) vzorec – 40 točk.
ocena 1: Ustreza STO, teža 1 para 600

do 750 g (vel. št. 41), v petnem delu vgra-
jen blažilec, velika gibljivost sprednjega de-
la podplata, podplat odporen proti zdrsom
na asfaltu, materiali iz katerih so copati iz-
delani brez napak (brez poškodb na usnju,
tekstilnem delu,…) kakovostna izdelava (rav-
ni šivi, brez izpuščenih zank, brez vidnih
nezlepljenih delov med zgornjim in spod-
njim delom copata),

ocena 0,5: Ustreza STO, teža 1 para
751 g do 950 g (vel. št. 41), gibljivost
sprednjega dela podplata, podplat odporen
proti zdrsom na asfaltu, materiali iz katerih
so copati izdelani brez napak (brez poškodb
na usnju, tekstilnem delu,…) kakovostna iz-
delava (ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez
vidnih nezlepljenih delov na delu med zgor-
njim in spodnjim delom copata),

ocena 0,1: Ustreza STO, teža 1 para
951 g do 1100 g (vel. št. 41), materiali iz
katerih so copati izdelani z manjšimi napa-
kami (rahlo poškodovano usnje oziroma tek-
stilni del, rahle odrgnine na podplatu…) ne-
kakovostna izdelava (neravni šivi, izpuščeni
posamezni šivi, kratki nezlepljeni deli med
zgornjim in spodnjim delom copata).

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži z utežjo in tako dobi št. točk.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo do-
segel najvišje število točk, kot vsoto vseh
meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

Ob-63471
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

56, 8270 Krško, tel. 07/488-02-00, faks
07/492-20-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in priklop opreme prostorov za
novogradnjo Zdravstvenega doma v Kr-
škem na lokaciji Spodnji Grič II.

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

4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
31. 7. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, tajništvo, Sabina Županc, tel.
07/488-02-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 2. 2002,
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51600-603-30902, pri APP,
Podr. Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 3. 2002, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Krško, Cesta
krških žrtev 56, 8270 Krško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 3. 2002 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, sejna soba D.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, v trajanju do konca veljav-
nosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: do
90% vrednosti naročila na osnovi začasnih
situacij, 10% vrednosti naročila na osnovi
končne situacije, možnost kreditiranja.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: BON 1, BON 2 ali po-
datki iz bilance (za s.p.), kadri za izvedbo
naročila, poročilo pooblaščenega revizorja
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50%,
– reference 20%,
– kvaliteta nudene opreme 10%,
– garancijska doba 5%,
– možnost kreditiranja 10%,
– obrestna mera 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega obsega naročila od raz-
pisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni opravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tu-
di pridržujr pravico, da ne izbere nobenega
od ponudnikov v primeru, da ne prejme
ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
nasklova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Zdravstveni dom Krško

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo garažne

hiše pri pokopališču v Piranu, Javnega po-
djetja Okolje Piran, d.o.o., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002,
Ob-62800, stran 528, se v 2. točki števil-
ka faksa popravi in se pravilno glasi
05/61-750-15.

Uredništvo

Št. 061 Ob-63156
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve
in Mestna občina Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
Doma za starejše Nove Fužine, Ljub-
ljana.

(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: Nove Fužine, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002 - av-
gust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Sektor za
investicije, Slovenska ul. 54/I., Dunja Bu-
banj, tel. 01/232-07-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva oddaje
do 22. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT, na transakcij-
ski račun št. 06000-0077947462 pri Ban-
ki Celje.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2002
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana, četrto nadstropje, sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugodnej-
ša (47. člen  Zakona  o  javnih  naroči-
lih): ne.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odaje po-
nudbe, predviden datum odločitve o spreje-
mu ponudbe najpozneje 45 dni od odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena, reference, finančna sposobnost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 11. 5. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

Mestna občina Ljubljana

Št. 41/02 Ob-63158
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, tel. 04/597-15-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: šolska

oprema, didaktična oprema in učila za
novo OŠ Tržič v Tržiču.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke”.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je dolo-
čen z dnem uveljavitve pogodbe, dokonča-
nje pa do 1. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Tr-
žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
04/597-15-21, faks 04/597-15-13, Ma-
teja Malovrh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve dalje med 8. in 14. uro, vsak delavnik
razen v petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 01000-0100006598,
pri  Banki  Slovenije  s  pripisom:  “Razpisna
dokumentacija za opremo nove OŠ Tržič”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 4. marec 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18,
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4290 Tržič, ali oddati osebno v tajništvu
Občine Tržič v prvem nadstropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. marec 2002 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Tržič, prvo nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): sku-
pina izvajalcev je dolžna predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila v katerem mo-
ra biti natančno opredeljena odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. maja 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2002.

Občina Tržič

Št. 343-1/02-333 Ob-63221
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste št. LC 024200 z izgrad-
njo pločnika, meteorne in fekalne ka-
nalizacije, javne razsvetljave in avto-
busnega postajališča v Novi vasi pri Mo-
kricah.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Je-
senice na Dolenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod po-
goji, ki so določeni v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je maj 2002 - marec 2003, čas
izvedbe deset mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki pisno ali telefonsko naročijo raz-
pisno dokumentacijo na naslovu Gemis
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Breži-

ce, tel. 07/496-65-51, faks 07/496-65-90
in dvignejo najpozneje v dveh dneh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 1. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacijo nakazati
19.635 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 9.30, dne 5. 3.
2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, dne
5. 3. 2002 ob 10.30 na naslovu: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, sejna soba v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov mora prevzeti pravno obli-
ko, skladno z ZJN.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 30%,
– reference ponudnika pri podobnih de-

lih 20%,
– strokovna usposobljenost ponudnika;

kadri, oprema 10%,
– reference vodilnega kadra pri podo-

bnih delih 10%,
– izkušnje naročnika s ponudnikom

10%,
– delež opravljenih del z lastno operati-

vo in lastnimi kadri 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Občina Brežice

Št. 343-3/02-333 Ob-63222
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste (VTC) št. LC-024350 Bizelj-

sko-Drenovec-Bukovje-Bizeljska vas, od-
sek Drenovec-Bukovje.

(b) Če  je  predvidena  oddaja  delov
ali  sklopov,  obseg  sklopov  in  sprejem-
ljivost  ponudb  za  en  sklop,  več  sklo-
pov ali za vse skupaj: za celoto - za vse
skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Bi-
zeljsko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne  ponudbe  so  sprejemljive  pod
pogoji,  ki  so  določni  v  razpisni  doku-
mentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je april 2002, čas izvedbe tri
mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki pisno ali telefonsko naročijo raz-
pisno dokumentacijo na naslovu Gemis
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Breži-
ce, tel. 07/496-65-51, faks 07/496-65-90
in dvignejo najpozneje v dveh dneh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 1. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 9.30, dne 5. 3.
2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, dne
5. 3. 2002 ob 12. uri na naslovu: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, sejna soba v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov mora prevzeti pravno obli-
ko, skladno z ZJN.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 30%,
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– reference ponudnika pri podobnih de-
lih 20%,

– strokovna usposobljenost ponudnika;
kadri, oprema 10%,

– reference vodilnega kadra pri podo-
bnih delih 10%,

– izkušnje naročnika s ponudnikom
10%,

– delež opravljenih del z lastno operati-
vo in lastnimi kadri 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Občina Brežice

Št. 343-2/02-333 Ob-63223
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste (VTC) št. LC-024090 Stan-
kovo-Piroški vrh-Kraška vas.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Mrzlava vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod po-
goji, ki so določeni v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je april 2002, čas izvedbe tri me-
sece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki pisno ali telefonsko naročijo raz-
pisno dokumentacijo na naslovu: Gemis
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Breži-
ce, tel. 07/496-65-51, faks 07/496-65-90
in dvignejo najpozneje v dveh dneh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno
dne 1. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun Gemis d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 9.30, dne 5. 3.
2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, dne
5. 3. 2002 ob 13.30 na naslovu: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, sejna soba v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov mora prevzeti pravno obli-
ko, skladno z ZJN.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 30%,
– reference ponudnika pri podobnih de-

lih 20%,
– strokovna usposobljenost ponudnika;

kadri, oprema 10%,
– reference vodilnega kadra pri podo-

bnih delih 10%,
– izkušnje naročnika s ponudnikom

10%,
– delež opravljenih del z lastno operati-

vo in lastnimi kadri 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Občina Brežice

Št. 400-04-1/2002 Ob-63238
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
potresnih opazovalnic Bistriški jarek,
Čadrg, Javornik, Robič in Višnje (grad-
bena in elektro dela).

(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 predvi-
dena.

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

4. kraj izvedbe del: Bistriški jarek, Ča-
drg, Javornik, Robič in Višnje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije. MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova

1b, Ida Škoda, dipl. ek., 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: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 3. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: MOP, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 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: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podiz-
vajalci.

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

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudni-
ka ustrezno strokovno izobrazbo in da iz-
polnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o gra-
ditvi objektov oziroma za zahtevne objekte
javnega pomena mora priložiti dokazilo, da
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
pri inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično
opremo za izvedbo del oddanih v postop-
ku javnega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni
od datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del
(izvajanje naloge oziroma rok dokončanja
del) ni daljše od razpisanega ,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu ozi-
roma prevzemu,
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– da je v zadnjem in tekočem letu pra-
vilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbe-
ne obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 11. 6. 2002 in predvideni datum
odločitve do 2. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 8 let.

Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Saša
Dujmovič, Arso, Urad za seizmologijo, tel.
01/478-72-52.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 04/02 Ob-63251
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-21, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska strojna dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

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

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju enega leta po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1000 Ljubljana, oddelek za logi-
stiko, IV. nadstropje, soba 400. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu št. 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: stefan. maren-
ce@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Štefan Marenče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma od-
piranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 2. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno

podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v oddelek za logistiko Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, IV. nadstropje, so-
ba 400. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la bodo izvršena po opravljenih delih v skla-
du s pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: finančno stanje, za-
posleni in zahtevana izobrazba, opremlje-
nost ponudnika, garancijska doba, rok pla-
čila, odzivni čas, lokacija intervencijske
ekipe oziroma v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 20. 3. 2003, odločitev naročnika do
20. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost 70%,
– reference 20%,
– garancijska doba 6%,
– rok plačila 4%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Št. 11/02 Ob-63252
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-21, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska gradbena dela na vročevodnem
in parovodnem omrežju naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

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

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo

izvajala v obdobju enega leta po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1000 Ljubljana, oddelek za logi-
stiko, IV. nadstropje, soba 400. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu št. 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: stefan. maren-
ce@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Štefan Marenče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma od-
piranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 2. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v oddelek za logistiko Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, IV. nadstropje, so-
ba 400. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
2002  ob  12.30  na  naslovu  Javno
podjetje  Energetika  Ljubljana,  d.o.o.,
Verovškova  62,  Ljubljana,  1.  nadstropje,
sejna  soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la bodo izvršena po opravljenih delih v skla-
du s pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: finančno stanje, za-
posleni in zahtevana izobrazba, opremlje-
nost ponudnika, garancijska doba, rok pla-
čila, odzivni čas, lokacija intervencijske
ekipe oziroma v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 20. 3. 2003, odločitev naročnika do
20. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost 70%,
– reference 20%,
– garancijska doba 6%,
– rok plačila 4%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1002/3 Ob-63257
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola/

Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-211.

3. (a) Opis in obseg gradnje: elektro-
instalacije - postavitev signalno-klicne-
ga sistema in požarno-javljalnega siste-
ma v prostorih doma upokojencev.

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

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

4. Kraj izvedbe: Izola, Kosovelova 22.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: v devetdesetih
dneh od datuma podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo,
Lelija Dobrilovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave do vključno 6. 3. 2002, med 9.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je
vključen) na ŽR 51400-603-30806 s pri-
pisom - razpisna dokumentacija za elektro-
instalacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 6. 3.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Dom upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2002 ob 12. uri v prostorih
naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je:

– 60% v 60 dneh po zaključku del in
primopredaji,

– 20% v 75 dneh po zaključku del in
primopredaji ter

– 20% v 90 dneh po zaključku del in
primopredaji.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih
6 mesecih ni bil blikiran,

– da ima strokovno usposobljen kader
za izvajanje tovrstnih del,

– da tehnologija signalno-klicnega in
požarno-javljalnega sistema, ki jo bo vgra-
dil, ni starejša od 5 let,

– da bo ponudnik opravil delo najka-
sneje v 90 dneh od podpisa pogodbe,

– da bo dela izvajal na način, ki bo, v
najmanjši možni meri, motil delovni proces
zavoda,

– da je ponudnik signalno-klicni ali po-
žarno-javljalni sistem instaliral najmanj v
treh primerih,

– da ponudnik daje garancijo najmanj 2
leti na vgrajene naprave in na izvedbo,

– da ponudnik zagotavlja rezervne dele
in vzdrževanje naprav v garancijski dobi in
po poteku garancijske dobe po konkuren-
čnih cenah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas za
popravilo 24 ur,

– da se ponudnik strinja s plačilnimi po-
goji,

– da predloži izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo prevzetih
obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 4. 2002, predvideni datum
odločitve je 7. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 85 točk,
– garancijska doba 9 točk,
– reference 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Dom upokojencev Izola

Casa del pensionato Isola

Št. 85 Ob-63290
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. št. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija rezervoarjev v skladišču naf-
tnih derivatov Ortnek - antikorozijska
zaščita.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v marcu ali aprilu 2002, je odvi-
sen od vremenskih razmer.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: za-
interesirani ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno  dokumentacijo  v  tajništvu  Zavoda
RS  za  blagovne  rezerve,  Dunajska
106/VIII, Ljubljana, ob predložitvi potrdila
o  vplačilu  stroškov  razpisne  dokumen-
tacije.

Kontaktni osebi sta: Dušan Garzarolli,
(tel. št. 01/589-73-83 ali 041/630-328)
ali Bojan Strašek, (tel. št. 01/589-73-82).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 21. 2. 2002.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponu-
dnik še pravočasno prejel dodatna poja-
snila, ki bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki
so razpisno dokumentacijo dvignili skladno
z 2. točko 24. člena

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na ŽR Zavoda št.
50100-603-402-300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Rekonstrukcija R Ortnek-A“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu
naročnika do 28. 2. 2002 do 12. ure in
bodo pravilno označene. Ponudbe posla-
ne po pošti, so pravočasne, če prispejo na
naslov naročnika do zahtevanega datuma
in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod RS za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2002 ob 9. uri v prostorih
Poslovnega centra - sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT z ro-
kom veljavnosti do 10. 5. 2002.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41.
in 43. členu zakona, mora ponudnik skozi
reference (kar je detajlno opredeljeno v
razpisni dokumentaciji) izkazati svojo uspo-
sobljenost za izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do konca izvedbe razpisanih del. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be je najpozneje 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudbena cena 75%, rok garancije 15%,
rok  izvedbe  10%.  Način  točkovnega
vrednotenja vsakega od navedenih meril,
za katere veljajo zgoraj navedeni korela-
cijski faktorji, je opredeljen v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo omogočil
ogled gradbišča 7. 2. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Zavod RS za blagovne rezerve,
Ljubljana
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Ob-63294
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske

revolucije 1-2, 1000 Ljubljana, tel.
01/281-14-98, faks 01/283-33-69,
e-mail: festivaltehnika@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in dokončanje trakta G - Ljubljanski
grad.

(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: Ljubjanski grad, Graj-
ska planota 1, Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe 2002, konec del
15. november 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Stane Mi-
klavec, tel. 01/281-14-98.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 30.000 SIT (brez
DDV), Festival Ljubljana ŽR
50101-603-45153.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 12. 3.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Festival Ljubljana, Koseske-
ga 11, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih
Festivala Ljubljana, Koseskega 11, Ljub-
ljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo bi-
ti veljavne do podpisa pogodbe. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
26. 3. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Festival Ljubljana

Ob-63300
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. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
dostavnega nadkopa od k. 270 do
k. 300 v rudniku premoga Trbovlje.

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

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

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

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rudnik Tr-
bovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Mar-
jana Žagar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobi-
ti pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija v vre-
dnosti 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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Rudnika Trbovlje Hrastnik
d.o.o. v Trbovljah.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 11. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 34404-0006/01 Ob-63301
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija lokalne ceste št. 372340
Boštanj-Grahovica-Križišče/IV. in V.
faza (odsek Simert-Brezovec) v predvi-
deni vrednosti 33,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Boštanj-Brezovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dokončanje do
1. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca - Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica - Robert Kaše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: uradne ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na tran-
sakcijski račun št. 01000-0100008247
Banka Slovenije, s pripisom “razpisna do-
kumentacija LC Grahovica”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2. 2002;
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Sevnica - Oddelek
za okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2002; ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 1% od
razpisane vrednosti. Veljati mora do 1. 5.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
končno plačilo v letu 2003.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
najnižja cena in reference - po razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Očina Sevnica

Št. 60-361/02 Ob-63320
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Podgrad, ki zajema gradbe-
na in montažna dela cevovodnega
omrežja skupne dolžine 6200 m, ter
izgradnjo dveh vodohranov klasične AB
izvedbe, prostornine 100 m3.

(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 tudi po
sklopih:

A) cevovodi-gradbena dela,
B) cevovodi-montažna dela,
C) vodohran Podgrad in
D) vodohran Koroška vas.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Podgrad, občina Novo

mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25. 3. 2002 -
30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in in-
vesticije, Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Milka Šenica tel.
07/39-32-492.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure (po predhodni telefonski na-
javi).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
50.000 SIT na ŽR. Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD- vodovod Podgrad”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 2. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2002 ob 13. uri, Komunala Novo me-
sto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto.

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

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

goji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poročilo pooblaščenega
revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračun-
skih porabnikov (Uradni list RS, št. 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 28. 4. 2002, predvideni datum odloči-
tve 11. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 60-360/02 Ob-63321
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450,
telefaks 07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in montažnih del pri obnovi
vodovoda na območju Grma in Recl-
jevega hriba, ter sočasna izgradnja
mestne plinske mreže, v skupni dolžini
ca. 2100 m.

(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 tudi po
sklopih, in sicer:

A) gradbena dela za vodovod in plino-
vod,

B) montažna dela za plinovod in
C) montažna dela za vodovod.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25. 3. 2002 -
31. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in in-
vesticije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Milka Šenica tel.
07/39-32-492.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure (po predhodni telefonski na-
javi).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti

50.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD-vodovod in plinovod
Grm-Recljev hrib”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 2. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2002 ob 12. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in in-
vesticije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: poročilo poo-
blaščenega revizorja, skladno z Odredbo
o spremembi odredbe o finančnem poslo-
vanju proračunskih porabnikov (Uradni list
RS, št. 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 28. 4. 2002, predvideni datum od-
ločitve 11. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo
ponudbe ocenjene po merilu najnižja po-
nudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 34404-10-01/2002 Ob-63329
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Bar-

leta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, faks
04/25-21-027, e-pošta: obcinacerklje@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalnih cest in javnih poti v letu 2002
na območju Občine Cerklje na Gorenj-
skem.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: lokalne ceste in javne
poti na območju Občine Cerklje na Go-
renjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso možne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 15. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23,
4207 Cerklje, Oddelek za okolje, prostor in
komunalno infrastrukturo, Zdravko Kastelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 11. uro v sprejemni pisarni občine.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), plačilo na TRR, št.
01000-0100006695, odprt pri Banki Slo-
venije. Plačilni promet vodi za občino Agen-
cija RS za plačilni promet, ki ima sedež v
Kranju, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, sklic.
št. 71300002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenj-
skem, Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cer-
klje, sprejemna pisarna. Ponudba mora bi-
ti označena na naslednji način “Ne odpiraj
- ponudba JR obnova lokalnih cest in jav-
nih poti v letu 2002“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v za-
konskem roku in opredelitvami v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu
odpiranja ponudb, predviden datum odlo-
čitve 5. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-63379
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vozišča, pločnika in meteorne kanali-
zacije na Rozmanovi ulici in Ulici II. pre-
komorske brigade v Kopru.

(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: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
40 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, pri Jasmini
Kapun; dodatne informacije pa posreduje
Viljen Tončič, samostojna služba za inve-
sticije, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 28. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 tolarjev na žiro
račun št. 51400-630-90004 s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije za Rozma-
novo ulico.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2002
do vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Koper, spre-
jemna pisarna, Verdijeva 10, Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 tolarjev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du  z  Zakonom  o  javnih  financah  je  rok
plačila  računa  ali  situacije  60 dni  od
prejema.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti po-
nudbe do 1. 4. 2002, odločitev bo spreje-
ta do 8. 3. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-63391
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaliva-
nje rež in razpok na območju avtocest.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 16 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 6. 3. 2002 do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3.
2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 760.000 SIT in veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 2. 9. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 4.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63392
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rezkanje
asfaltnega vozišča na območju AC ba-
ze Postojna in AC baze Ljubljana.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 9. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 6 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 8. 3. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 3.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 180.000 SIT in veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 4. 9. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 4.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63393
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje
z vročo asfaltno maso na območju AC
baz Postojna, Ljubljana in Hrušica.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 9. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 28 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-

žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 6. 3. 2002 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 3,100.000 SIT in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 2. 9. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 4.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63394
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje
z vročo asfaltno maso na območju AC
baz Maribor in Slovenske Konjice.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 9. 2002. Izvedba del je maksi-
malno 22 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 8. 3. 2002 do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 3.
2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 2,600.000 SIT in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 9. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 18. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63395
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Celje
– Ljubljana, odsek 6 Vransko–Blagovi-
ca, pododsek 6/2 Trojane–Blagovica;
izvedba del od km 85,880 do km
87,507 v dolžini 1627 m (od začetka
viadukta Vranke do konca pododseka
6/2 v Blagovici).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v naslednjih
sklopih:

SKLOP 1 – Trasa štiripasovne avto-
ceste od km 85.880 do km 87.507 v
dolžini 1627 m, ki obsega:

I. Dela na trasi avtoceste
1.0 Preddela
2.0 Zemeljska dela in temeljenje
3.0 Odvodnjavanje
4.0 Voziščne konstrukcije
5.0 Oprema ceste, varnostne ograje,

zaščitne ograje, vertikalna in horizontalna
signalizacija

II. Deviacije
1.0 Deviacija 1-16a gozdne poti, dolži-

na 245 m, od km AC 86,330 do km AC
86,540

2.0 Deviacija 1-16b gozdne poti, dolži-
na 350 m, od km AC 86,640 do km AC
86,960

3.0 Deviacija 1-17 lokalne ceste, dolži-
na 270 m, od km AC 87,000 do km AC
87,100

4.0 Deviacija 1-17a lokalne poti, dolži-
na 195 m, od km AC 87,320 do km AC
87,507

III. Oporni zidovi
1.0 Oporni zid OZ-12 sidran oporni zid,

od km AC 85,974 do km AC 86,269,
L=288,62m

2.0 Oporni zid OZ-13 sidran oporni zid,
od km AC 86,012 do km AC 86,249,
L=220,81m

3.0 Oporni zid OZ-14 sidran oporni zid,
od km AC 86,316 do km AC 86,536,
L=229,02m

4.0 Oporni zid OZ-15 sidran oporni zid,
od km AC 86,580 do km AC 86,998,
L=412,80m

5.0 Oporni zid OZ-16 sidran oporni zid,
od km AC 86,666 do km AC 86,879,
L=217,43m

IV. Podporni zidovi
1.0 Podporni zid PZ-23 sidrana pilotna

stena, od km AC 86,138 do km AC
86,260, L=145,71m

2.0 Podporni zid PZ-24 sidrana pilotna
stena, od km AC 86,430 do km AC
86,538, L=107,80m

3.0 Podporni zid PZ-25 sidrana pilotna
stena, od km AC 86,598 do km AC
86,800, L=200,47m

V. Premostitveni objekti
V/I. Premostitveni objekti razpetine do

5m – prepusti
1.0 Prepust PP-18 v km AC 86,887,

L= 50,84m
2.0 Regulacija 7-32 pritoka Radomlje v

km AC 86,900 L= 80,00m
V/II. Premostitveni objekti dolžine nad

30 m
V/II/a Most 5-10 čez potok
1.0 Desni objekt od km AC 86,266 do

km AC 86,312, L= 46,00m
2.0 Levi objekt od km AC 86,278 do

km AC 86,300, L= 22,80m
3.0 Regulacija 7-30 pritoka Radomlje,

v km AC 86,300, L=130,00m
V/IIb Most 5-11 čez potok
1.0 Desni objekt od km AC 86,542 do

km AC 86,593, L= 50,80m
2.0 Levi objekt od km AC 86,542 do

km AC 86,593, L= 50,80m
3.0 Regulacija 7-31 pritoka Radomlje,

v km AC 86,600, L= 80,00m
VI. Ukrepi za zaščito voda z AC in uredi-

tev vodotokov na križanjih z avtocesto
1.0 Ukrepi za zaščito voda z AC
1.1 Betonski zadrževalniki Z-28, Z-29,

Z-30 prostornine 150–250 m3

1.2 Zemeljski zadrževalnik Z-31 pro-
stornine 150–250m3

2.0 Ureditev vodotokov
2.1 Regulacija 7-33, pritok Radomlje v

km AC 87,00, L= 90,00m
2.2 Regulacija 7-34, potok Radomlja

od km AC 86,260 do km AC 86,820,
L=650,00m

2.3 Sanacija splazelega pobočja nad
Radomljo v km AC 86,560, L= 70,00m

3.0 Koalescenčni filtri – separator oglji-
kovodikov (Šentožbolt–Vranke)

3.1 Za betonske bazene Z-19, Z-21,
Z-23, Z-24, Z-25, Z-27

3.2 Za zemeljske bazene Z-20, Z-22,
Z-26

VII. Tuje storitve
1.0 Klic v sili –gradbena dela (izkop,

zasip in kabelska kanalizacija)
2.0 Protihrupni ukrepi (protihrupne

ograje in protihrupni zemeljski nasipi)
3.0 Krajinska ureditev
4.0 Križanje električnih vodov z AC
SKLOP 2: Viadukt Vranke, ki obsega:
1.0 Viadukt Vranke 6-10 od km AC

85,876 do km AC 85,966
1.1 Desni viadukt: L= 90,00m
1.2 Levi viadukt: L= 90,00m
2.0 Regulacija 7-29,7, pritok Radomlje

v km AC 85,900, L= 80,00m
SKLOP 3: Viadukt Blagovica, ki ob-

sega:
1.0 Viadukt Blagovica 6-11, desni ob-

jekt od km AC 86,975 do km AC 87,421,
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levi objekt od km AC 86,993 do km AC
87,421

1.1 Desni viadukt, dolžina L=448,00m
1.2 Levi viadukt, dolžina L=428,90m
2.0 Podporni zid PZ-26 pilotna stena,

od km AC 86,969 do km AC 86,990, L=
21,00m

3.0 Regulacija 7-36, potok Radomlja
od km AC 87,050 do km AC 87,507,
L=450,00m.

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

4. Kraj izvedbe: AC Celje–Ljubljana,
odsek 6 Vransko–Blagovica, pododsek
6/2 Trojane–Blagovica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del za sklop 1 je 36 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo; za sklop 2 je rok dokonča-
nja del 12 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo in za sklop 3 je rok dokončanja del
24 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 120.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 22. 3. 2002 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 3. 2002 ob 10. uri, na naslovu Mini-
strstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 260,000.000 SIT za sklop 1, v višini
21,500.000 SIT za sklop 2 in v višini
86,000.000 SIT za sklop 3. Bančna garan-
cija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d. in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 11. 8. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen dne 27. 7. 2001, Uradni list RS, št.
61-62/01.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
25. 1. 2002.

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

Ob-63396
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Execution of works from km
85.880 to km 87.507 in the total length
of  1627 m,  on  the  MW Celje–Ljublja-
na, section 6 Vransko–Blagovica,
sub-section 6/2 Trojane–Blagovica.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or
everything together:

GROUP 1: Four-lane motorway route
from km 85.880 to km 87.507 to a
length of 1627 m, which includes:

I. Work on motorway route
1.0 Preliminary works
2.0 Earthworks and foundation works
3.0 Drainage
4.0 Carriageway
5.0 Road outfitting, safety fences, guard

rails, traffic signals and road markings
II. Deviations
Deviation 1-16a forest path, length 245 m,

from km MW 86.330 to km MW 86.540
Deviation 1-16b forest path, length

350 m, from km MW 86.640 to km MW
86.960

Deviation 1-17 local road, length 270 m,
from km MW 87.000 to km MW 87.100

Deviation 1-17a local road, length 195 m,
from km MW 87.320 to km MW 87.507

III. Retaining walls
Retaining wall OZ-12 anchored retain-

ing wall, from km MW 85.974 to km MW
86.269, L=288.62m

Retaining wall OZ-13 anchored retain-
ing wall, from km MW 86.012 to km MW
86.249, L=220.81m

Retaining wall OZ-14 anchored retain-
ing wall, from km MW 86.316 to km MW
86.536, L=229.02m

Retaining wall OZ-15 anchored retain-
ing wall, from km MW 86.580 to km MW
86.998, L=412.80m

Retaining wall OZ-16 anchored retain-
ing wall, from km MW 86.666 to km MW
86.879, L=217.43m

IV. Support walls
Support wall PZ-23 anchored pilot wall,

from km MW 86.138 to km MW 86.260,
L=145.71m

Support wall PZ-24 anchored pilot wall,
from km MW 86.430 to km MW 86.538,
L=107.80m

Support wall PZ-25 anchored pilot wall,
from km MW 86.598 to km MW 86.800,
L=200.47m

V. Spanning structures
V/I. Bridging structures spanning from

5m – culverts
Culvert PP-18 at km MW 86.887,

L=50.84m
2.0 Regulation 7-32 of the Radomlje

inflow at km MW 86.900, L=80.00m
V/II. Bridging structures, length over 30 m
V/II/a Bridge 5-10 over stream
Right structure from km MW 86.266 to

km MW 86.312, L=46.00m
2.0 Left structure from km MW 86.278

to km MW 86.300, L=22.80m
3.0 Regulation 7-30 Radomlje inflow,

at km MW 86.300, L=130.00m
V/IIb Bridge 5-11 over stream
1.0 Right structure from km MW

86.542 to km MW 86.593, L=50.80m
2.0 Left structure from km MW 86.542

to km MW 86.593, L=50.80m
3.0 Regulation 7-31 Radomlje inflow at

km MW 86.600, L=80.00m
VI. Measures for the protection of water

and the arrangement of waterways at
crossing with motorway

Measures for the protection of water
coming from the MW

1.1 Concrete retainers Z-28, Z-29,
Z-30 volume 150–250 m3

1.2 Earth retainers Z-31 volume 150–
250 m3

2.0 Arrangement of waterways
2.1 Regulation 7-33, Radomlje inflow

at km MW 87.00, L=90.00m
2.2 Regulation 7-34, Radomlje stream

from km MW 86.260 to km MW 86.820,
L=650.00m

2.3 Repair of landslide slope above Ra-
domlje at km MW 86.560, L=70.00m

3.0 Coalescent filters – separator for
carbo-hydrogen (Šentožbolt–Vranke)

3.1 For concrete retainers Z-19, Z-21,
Z-23, Z-24, Z-25, Z-27

3.2 For earth retainers Z-20, Z-22,
Z-26

VII. Other services
Emergency-stop call – construction

works (excavation, backfilling and cable
conduits)

Noise protection measures (noise pro-
tection fences and noise protection em-
bankments)

Landscaping
Crossing of electric cable lines with MW
GROUP 2: VRANKE VIADUCT
1.0 Vranke viaduct 6-10 from km MW

85.876 to km MW 85.966
1.1 Right viaduct, L=90.00m
1.2 Left viaduct, L=90.00m
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2.0 Regulation 7-29.7, Radomlje inflow
at km MW 85.900, L=80.00m

GROUP 3: “BLAGOVICA” VIADUCT
1.0 Blagovica viaduct 6-11, right struc-

ture from km MW 86.975 to km MW
87.421, left structure from km MW 86.93
to km MW 87.21

1.1 Right viaduct, length L=448.00m
1.2 Left viaduct, length L=428.90m
2.0 Support wall PZ-26 anchored pilot

wall, from km MW 86.969 to km MW
86.990, L=21.00m

3.0 Regulation 7-36, Radomlje stream
from km MW 87.050 to km MW 87.280,
L=280.00m

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: Preparation of designs is included.

4. Location of the performance of
Works: MW Celje–Ljubljana, section 6
Vransko–Blagovica, sub-section 6/2 Tro-
jane–Blagovica.

5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are acceptable.

1. 6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The completion period for the
group of works 1– the alignment from km
85.880 to km 87.507 is 36 months from
the time the Contractor is introduced into
Works; for the group of the works 2 – Via-
duct Vranke is 12 months from the time the
Contractor is introduced into Works, and
for the group of the works 3 – Viaduct
Blagovica is 24 months from the time the
Contractor is introduced into Works

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the contact
person is Oto Rubinič, B.Sc. C.Eng., phone:
(01) 47 88 331, fax (01) 47 88 332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time, Monday through Friday.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 120.000 (VAT included), or
in equivalent amount paid in any converti-
ble currency.

Payments must be made with a bank
transfer to bank giro account no.
50106-601-291863 for payments in SIT
or, for payments in other foreign curren-
cies, to bank giro account no. 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana.
The beneficiary shall be Družba za državne
ceste d.o.o., with a note attached: “For
tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
am on 22nd March 2002 at the latest will
be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;
Vložišče (mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will

take place on 22nd March 2002 at 10 am
at this address: Ministrstvo za promet (Min-
istry of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
260,000.000 for the group 1, of SIT
21,500.000 for the group 2 and of SIT
86,000.000 for the group 3. The validity
of the Bid Security shall be 172 days
counted from the Bid Opening Date

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the Mo-
torway Company in the Republic of Slove-
nia, DARS d.d. And the loan awarded by
the European Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bid-
ders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): In
accordance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifi-
cation, apart from the general provisions
of Articles 41 and 43 of the Public Pro-
curement Act: In accordance with the ten-
der specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity is
142 days or up to 11th August 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
10th May 2002.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
Bidder is: In accordance with the tender
specifications.

16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 27th July 2001 Off. Gazette no.
61-62/01.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 25th January 2002.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 7 Ob-63248
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, faks 02/449-23-79,
telefon 02/449-20-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in obrtniških del pri gradnji
poslovnega objekta v Kisovcu.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kisovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek 15. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Sektor za
finančne zadeve - Nabavna služba - Peter
Hometer.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro
račun 51800-601-180 z oznako za razpi-
sno dokumentacijo - izgradnja objekta Ki-
sovec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sek-
tor za finančne zadeve - Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor .

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10 v
Mariboru, v sejni sobi v IV. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
7,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni od podpisane mesečne situacije do
80% vrednosti, 10% v 30 dneh po kvalitet-
nem prevzemu in 10 % v roku 30 dni po
pridobitvi uporabnega dovoljenja.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: poleg splošnih po-
gojev od 41. do 43. člena ZJN-1 mora
ponudnik izpolnjevati še: da so čisti pri-
hodki od prodaje enaki ali večji od petkrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijav-
lja; da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu ne presega 5 % sku-
pnih prihodkov; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponud-
be: 15. 9. 2002 in datum odločitve: 8. 3.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 75% in kakovost izvajalca 25%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki bo 14. 2. 2002
ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.
Službe za gradbeništvo in arhitekturo na
Slomškovem trgu 10 v Mariboru.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Pošta Slovenije, d,o.o.
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1.
2002 je bil pod rubriko ZJN-12.B pomo-
toma objavljen razpis Splošne bolnišnice
Maribor za čiščenje prostorov
(Ob-62742). Po naravi del sodi razpis pod
razpise po odprtem postopku za storitve.

Uredništvo

Preklic

Št. 01/31181 Ob-63250
Javni razpis za oddajo naročila storitev

po odprtem postopku za izbiro izvajalca go-
stinskih storitev za potrebe pogostitev ob
protokolarnih dogodkih, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002,
Ob-62891, se prekliče.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Popravek
Št. 309/02 Ob-63190

‘’V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 3-4 z dne 18. 1.
2002, Ob-62360, stran 256 se popravi:

– točka 3. in se pravilno glasi: varova-
nje premoženja, dežurstvo in kontrola
vodooskrbe v Komunali Novo mesto
d.o.o.., po prilogi 1B: 23-varovalne storitve

– točka 17., peta alinea in se pravilno
glasi: čisti dobiček 5 točk.’’

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Popravek
Ob-63245

V javnem razpisu za oddajo naročila stori-
tev po odprtem postopku za storitev priprava
revizije seizmotektonskega modela Krško ko-
tline, revizija NEK varnostnega poročila in
priprava revizije verjetnostne analize potre-
snega tveganja za lokacijo NEK, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 105-106 z dne 21. 12. 2001,
št. 14828, Ob-61200, se popravita 9.(a) in
10. točka in se pravilno glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 2. 2002 do
12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 2. 2002 ob 13. uri, v glavni
sejni sobi 223, 2. nadstropje poslovne
zgradbe na naslovu naročnika.

Nuklearna elektrarna Krško

Ob-63155
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.

2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: prodaja@komu-
nala-trbovlje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje grez-
nic in kanalizacije z delovnim vozilom
za čiščenje in prebijanje kanalizacij.

4. Predvidena oddaja sklopov: ponu-
dnik lahko ponudi izvajanje storitev le v ce-
loti.

5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Variantne ponudbe: variantne ponud-

be niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sukcesivno od
20. 3. 2002 do 19. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o. Savinjska cesta 11 a, Trbovlje,
Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lanišnik
– tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predme-
ta in številko javnega razpisa. Vsi, ki so raz-
pisno dokumentacijo dvignili po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, št.
105-106, pod Ob-60873 dobijo dokumen-
tacijo brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 2. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponud-
be, katere veljavnost je 60 dni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih ali mesečnih storitvah. Avansi ni-
so možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila. Ne glede na to, ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev: zahteve so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

15. (a) Izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odloči-
tvami: ni rezervirana za posebno dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 60 dni. Datum odločitve: do 5. 3.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena storitve: 70 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– odzivni čas začetka opravljanja stori-

tve: 10 točk,
– razpoložljivi čas opravljanja storitve: 10

točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 22. 1. 2002.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

Št. 058 Ob-63157
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve
in Mestna občina Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana in Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strokovni in fi-
nančni nadzor pri izgradnji Doma za sta-
rejše Nove Fužine, Ljubljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Nove Fužine, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec 2002 -
avgust 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Sektor za
investicije, Slovenska ul. 54/I, Dunja Bu-
banj, tel. 01/232-07-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva oddaje
do 20. 2. 2002.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2002 ob 14. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Slovenska 54/I. nadstropje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določila iz razpisne do-
kumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO, IZS.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 90 dni od oddaje ponudbe;
predviden datum odločitve o sprejemu po-
nudbe najpozneje 45 dni od odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference za opravljanje strokovnega

in finančnega nadzora pri gradnji;
– kadrovska zasedba ponudnika; ponud-

bena cena;
– usposobljenost nadzornikov, osebne

reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: /
Ministrstvo za delo, družino in

socialne zadeve in
Mestna občina Ljubljana

Št. 515/02 Ob-63162
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje opre-
me ABC sistema (I a – št. kat. 7.).

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: PE AC baze s cestnin-
skimi postajami v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275, sklic na številko 99.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001 Ljubljana (so-
ba št. 308).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 2. 2002 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% pogodbene cene. Veljavnost garancije
mora biti najman 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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
23. 4. 2002; datum odločitve do 8. 3.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 04/02 Ob-63163
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: razvojni projekt –
strokovne podlage za potrebe prenosa
nalog na nivo pokrajine.

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 predmet naročila.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 4 mesece po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče - so-
ba št. 21/I).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 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: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izpla-
čila se izvajajo na podlagi poročila o oprav-
ljenem 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): po-
godba o skupnem nastopanju.

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

– ponudnik v letu pred objavo tega raz-
pisa ni imel blokiranega žiro računa,

– ponudba velja za celotno razpisano na-
ročilo,

– odgovorni nosilec naloge ima univerzi-
tetno izobrazbo, je redno zaposlen pri po-
nudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,

– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo, …), ki se navezuje na pred-
met tega naročila,

– naročilo mora biti izvedeno najkasneje
roku štirih mesecev po sklenitvi pogodbe,

– ponudnik zagotavlja vse potrebne te-
hnične zmogljivosti za izvedbo naročila,

– ponudnik ima izpolnjene zapadle ob-
veznosti do zunanjih sodelavcev oziroma po-
dizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 3. 2002 (90 dni po
odpiranju ponudb), predvideni datum odlo-
čitve o izbiri je 15. 3. 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 na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

Št. 03/02 Ob-63179
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: generalni remont
turbine 2 (1A, zap. št. 1).

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: v objektu naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 10. 8. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Termoelek-
trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek za eko-
nomiko in javna naročila, I. nad., soba 28,
kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel.:
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.400 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – Generalni remont turbine
2”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trdno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo
o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 14. 3. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 3. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ocenjene vredno-
sti, ki bo veljavna do 22. 4. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30%
pogodbene cene po demontaži turbine;
50% pogodbene cene po uspešno oprav-
ljenih statičnih preizkusih; 20% pogodbene
cene po končnem prevzemu; naročnik nudi
najkrajši 60 dnevni plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrov-
ska struktura zaposlenih in drugih delavcev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 4. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 22. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost do 60 točk; reference do 25
točk; rok za izvedbo do 10 točk; plačilni
pogoji do 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 05/02 Ob-63186
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo 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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: ZJN-1 1A števil-
ka kategorije 12 (Izvajanje inženiring
storitev pri realizaciji investicij na držav-
nih cestah).

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: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela je potrebno
izvesti od sklenitve pogodbe do 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
418/IV, (Živec Vlasta) tel. 01/478-80-44,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 3.
2002 ob 10. uri na Ministrstvu za promet v
veliki sejni dvorani, I. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čun 2002, 2003.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: če vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT je potrebno priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, ki mora
glasiti na 1% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko vnovči v dobro računa Pro-
računa RS, št. 50100-630-10014. V pri-
meru, da vrednost javnega naročila ne pre-
sega zgoraj navedene vrednosti, garancije
ni potrebno predložiti.
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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: 120 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
po 50. in 51. členu ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/00) so navedena v Navodilih ponudni-
kom pod točko 12. in v Knjigi 1 Zvezek 1,
člen 28 razpisne dokumentacije.

Ponudbe se bodo ocenjevale po siste-
mu točkovanja od 0 – 100 točk. Pri tem ima
vplivnost tehničnih prednosti 70% delež, ki
se sestoji:

– reference ponudnika (R): dosedanje
izvajanje inženiring storitev pri investicijah
na državni cestah v RS: ponder 0,4,

– angažiranost ponudnika (A) bo ovre-
dnotena kot vsota točk glede na odstotek
letne realizacije inženiring storitev za na-
ročnika v razmerju do celotnega letnega
obsega inženiring storitev ponudnika: pon-
der 0,1,

– kadri ponudnika za izvedbo razpisanih
del bodo vrednoteni kot vsota točk po treh
vrstah univerzitetne izobrazbe: gradbeni,
pravni in ekonomski: ponder 0,2,

– opremljenost ponudnika se bo vredno-
tila glede na razpoložljive delovne prostore,
prevozna sredstva in instalirano računalni-
ško opremo: ponder 0,2,

– ISO 9000 (CI): ponder 0,1.
Vplivnost cene finančnega dela pa je

30%.
Posamezen izbrani izvajalec ne more pri-

dobiti več kot 7/9 vrednosti razpisanih del.
Ponudba, ki v ocenjevalnem delu tehnič-

nega dela ne bo dosegla skupno 25 točk
bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen
finančni del pa vrnjen ponudniku, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 1/02 z
dne 18. 1. 2002, Ob-62335.

20. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 025-9/2002-2 Ob-63183
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevajalske in lek-
torske storitve - 27. Točka Priloge 1 B -
druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

4.1. Izvajanje prevajalskih in lektorskih
storitev za potrebe Projekta posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin (angleški jezik)

4.2. Izvajanje prevajalskih in lektorskih
storitev za potrebe Geodetske uprave Re-
publike Slovenije:

– prevajalske in lektorske storitve:
a) iz slovenskega v angleški jezik in

obratno,
b) iz slovenskega v nemški jezik in ob-

ratno,
c) iz slovenskega v italijanski jezik in

obratno,
d) iz slovenskega v madžarski jezik in

obratno,
e) iz slovenskega v hrvaški jezik in obrat-

no,
– lektorske storitve:
f) lektoriranje slovenskih tekstov.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

oba sklopa (4.1., 4.2.), za posamezen
sklop,  ali  za  posamezno  nalogo  iz
sklopa 4.2.

5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– za 4.1.: marec 2002 do 31. 12.

2003,
– za 4.2.: od 15. 7. 2002 do 31. 12.

2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P 10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
4. 3. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo. Cena enega izvoda razpisne
dokumentacije  je  2.500 SIT  na  žiro
račun 50100-840-061-6163 18 25127-
7141998-00000002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 3. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P 10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sej-
na soba v pritličju.

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

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 3,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od vsote ponujenih cen posameznih nalog,
skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go 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): po-
godba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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:

– za 4.1.: ponudba mora veljati do 4. 4.
2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri
predvidoma do 20. 3. 2002,

– za 4.2.: ponudba mora veljati do 15. 7.
2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri
predvidoma do 20. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - od 0 do 50 točk,
– usposobljenost za razpisano nalogo -

od 0 do 35,
– čas prevajanja, lektoriranja - od 0 do

15 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
za sklop 4.1.: Martin Smodiš

01/478-48-00,
za sklop 4.2.: Irena Poženel

01/478-48-00.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 04/01 Ob-63215
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje del
strežnikov transportnih trakov in drugih
gradbenih opravil.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega opravila strežnikov tran-
sportnih trakov na transportu premoga, pe-
pela in žlindre in druga gradbena opravila.
Ponudba mora biti izdelana v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
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da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 2. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj - ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 2. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 10% vre-
dnosti ponudbe.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti kadrov,
– parafirane in žigosane vse strani pre-

dloga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 10% ponudbene vrednosti - original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne

garancije za dobro izvedbe pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti -
original,

– izpolnjene specifikacije cen po ele-
mentih z navedbo plačilnih pogojev in po-
pustov,

– kvalifikacijska in številčna struktura ka-
drov za razpisana dela,

– dokazila o strokovni usposobljenosti
in opravljenih izpitih iz varstva pri delu za
gradbene delavce, predvidene za izvajanje
pogodbenih del.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tve o sprejemu ponudb bo sprejeta predvi-
doma v 15 dneh od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) do 90,

– izkušnje na delih v termoenergetskih
objektih do 10.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja Dušan Rotar.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 04/02 Ob-63216
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel.: +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto  storitve  po  prilogi  1A  oziroma
1B  Zakona  o  javnih  naročilih:  zame-
njava vzbujalnega sistema TA 3 (1A,
zap. št. 27).

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: v objektu naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 20. 9. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna To-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, Oddelek za ekonomiko in javna na-
ročila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75 247, faks
+386 1 58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Zamenjava vzbujalnega si-
stema TA 3“. Ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrdno predložiti potrdilo o plačilu
in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 4. 3. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad., soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 3. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 25. 4. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 50 %
pogodbene cene po dobavi opreme naroč-
niku; 30 % pogodbene cene po montaži
opreme; 20 % pogodbene cene po kon-
čnem prevzemu; naročnik nudi najkrajši 60
dnevni plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 4. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 12. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost do 35 točk; tehnični pogoji
in rešitve do 25 točk; reference do 25 točk;
poprodajna podpora do 6 točk; plačilni po-
goji do 5 točk; celovitost ponudbe do 4
točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 363-02-9/01 Ob-63217
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve, po pooblastilu Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, telefaks št.
01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem s posto-
pnim odkupom - leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Mini-
strstva za delo, družino in socialne za-
deve v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana .
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden rok
začetka najema z možnostjo vselitve je
1. 12. 2002; rok trajanja najema je omejen
na največ 15 let oziroma 180 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 3. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe in garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: iz razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost - skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah:
2.1 odgovarjajoča velikost prostorov -

skupaj do 10 točk;
2.2 odgovarjajoče število in namem-

bnost prostorov - skupaj do 10 točk;
2.3 razmerje seštevek skupne uporabne

površine / uporabna površina glavnih pro-
storov - skupaj 10 točk

2.4 prostori tvorijo funkcionalno zaklju-
čeno celoto - skupaj do 10 točk;

2.5 odgovarjajoče finalne obdelave pro-
storov - skupaj do 10 točk;

2.6 odgovarjajoča opremljenost prosto-
rov z instalacijami - skupaj do 10 točk;

2.7 zagotovljeno upravljanje objekta -
10 točk;

2.8 zagotovljena možnost parkiranja -
skupaj 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Zmaga Grah, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, tel. 478-33-33.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2002.

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, po pooblastilu Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije

Št. 02/2002-02 Ob-63319
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43, e-mail: durs.razpisi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: postavitev siste-
ma za elektronsko davčno poslovanje
za potrebe Davčne uprave Republike
Slovenije. Sklic: Priloga I A pod št. 7 raču-
nalniške storitve in sorodne opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in pri na-
ročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 5. 2002 do
1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku, prevzem dokumentacije v tajništvu sek-
torja SORIT, soba 136. Dodatne informa-
cije: durs.razpisi@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila. Za dvig razpisne
dokumentacije je potrebno navesti podat-
ke: naziv in naslov interesenta, kontaktna
oseba, elektronski naslov, številka telefona
in številka faksa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene na sedež
naročnika najkasneje do 7. 3. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, glavna pisarna DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 7. 3. 2002 ob 10.30.

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

a) garancija za resnost ponudbe. Ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna ga-
rancija ne sme bistveno odstopati od vzorca
iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebo-
vati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zne-
ska, kot ga določi naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko. Bančna ga-
rancija mora biti izdana v višini 10,000.000
SIT in mora veljati do vključno 30. 6. 2002;

b) garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan
najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogod-
be, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-

benih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe. Veljavnost bančne garancije je
določena do izteka roka za garancijsko vzdr-
ževanje;

c) garancijsko vzdrževanje. Izbrani izva-
jalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od
sklenitve pogodbe, kot razvezni pogoj, izro-
čiti naročniku bančno garancijo za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazi-
la za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatni
pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati:

a) Poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi

b) Da je registriran pri sodnem registru
pristojnega sodišča, v primeru samostojne-
ga podjetnika pa, da je vpisan v ustrezen
register pristojnega Davčnega urada, in
sicer za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega naročila (izmed dejavnosti pogla-
vja K 72 Obdelava podatkov, podatkovne
baze in s tem povezane dejavnosti iz Stan-
dardne klasifikacije dejavnosti).

c) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi. Ponudnik mora razpolagati z
vso potrebno strojno, programsko opremo,
infrastrukturo ipd, da lahko vzpostavi potre-
bno razvojno okolje da lahko pri sebi posta-
vi pilotski sistem in izpelje simulacijo reši-
tve, ter odgovori vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije.

d) Da ni blokad žiro računov.
e) Da ima letno realizacijo najmanj 150

mio SIT.
f) Da razpolaga s kadri, ki imajo zahteva-

no izobrazbo, delovne izkušnje in speciali-
stična znanja za vodenje in izvedbo projek-
tov s področja e-poslovanja in vseh aktivno-
sti (razvoj, načrtovanje, izvedba, sistemska
administracija, upravljanje varnosti, vzdrže-
vanje ipd).

g) Vsi delavci izvajalca, ki sodelujejo v
izvedbi javnega naročila, morajo smiselno
zadovoljevati kriterije, ki veljajo za zaposle-
ne v državni upravi RS.

h) Ponudnik mora razpolagati z licenca-
mi za uporabo opreme in pravicami intelek-
tualne lastnine, potrebnimi za izvedbo pred-
meta tega naročila, in jih izkazati z ustrezni-
mi listinami.

i) Ponujena rešitev mora biti skladna s
specifikacijami zahtev v razpisni dokumen-
taciji, vse zahteve morajo biti obdelane, opi-
sani morajo biti tehnološka platforma, arhi-
tektura in struktura strojne in programske
opreme, vključujoč centralne in uporabni-
ške aplikacije, komunikacijske elemente in
vse zahtevane vmesnike, ter podane osnov-
ne značilnosti sistemske rešitve glede na
funkcionalnost, zmogljivost, razpoložljivost
ter značilnosti pomembne za širjenje upora-
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be in nadgrajevanje funkcionalnosti. Opisi
morajo biti podani v skladu z zahtevano
strukturo dokumentacije. Ponudnik mora
podati svoj predlog za pogarancijsko vzdr-
ževanje.

j) Ponudnik mora predstaviti metodologi-
jo, ki mora biti konsistentna in usklajena s
predstavljenim pristopom k rešitvi.

k) Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z
ustreznimi prostori za postavitev ustreznih de-
lovnih mest za ponujeno število zaposlenih, ki
bodo sodelovali na projektu. Prostori morajo
popolnoma ustrezati zahtevam delovnega pro-
cesa za potrebe izvedbe predmeta naročila in
zahtevam predpisov o varnosti, protivlomni za-
ščiti, protipožarni zaščiti ipd. Izvajalec mora
imeti ustrezno varovan prostor za arhiviranje
SW opreme in dokumentacije.

l) Dokumentacija ponudbe vključno z do-
kumenti, ki podajajo tehnično rešitev pred-
meta razpisa, mora biti sestavljena po za-
htevah razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane opise.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, Zakon o varstvu po-
datkov in zakonodaja, ki ureja davčno po-
slovanje.

(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. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: reference o postavljenih sistemih za
e-poslovanje, skupna cena razpisanih stori-
tev in potrebne strojne in sistemske pro-
gramske opreme na osnovi v ponudbi dane
specifikacije, opis rešitve in ustreznost, de-
lovne izkušnje in specialistična znanja ka-
drov, kakovost organizacije poslovanja na
področju predmeta razpisa, garancijsko
vzdrževanje, ustreznost dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek 12. 2. 2002 ob 17. uri na sedežu
naročnika, Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, velika predavalnica v pritličju.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 403-2/02 Ob-63324
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, tel. 01/478-52-52, tele-
faks 01/478-56-82.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvajanje strokov-
nih in tehničnih nalog v zvezi z prodajo

in distribucijo upravnih in sodnih kolkov
(kategorija 27- druge storitve).

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: celotno območje Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe oziroma najkasneje 1. maj 2002;
trajanje 36 mesecev od veljavnosti pogod-
be, z možnostjo sklenitve nove pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance – finančna služba, Vesna Zupančič,
Prežihova 4, 1502 Ljubljana, tel.
01/478-52-52, telefaks: 01/478-56-82,
e-mail: vesna.zupancic@mf-rs.si, razpisno
dokumentacije je mogoče dvigniti le ose-
bno s predložitvijo pooblastila zainteresira-
nega ponudnika in z navedbo kontaktne
osebe ter njegove telefonske in telefaks šte-
vilke ter elektronskega naslova.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 3. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno ali po pošti: Ministrstvo
za finance – Finančna služba, Prežihova 4,
1502 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2002 ob 12.30 na Ministrstvu
za finance, Prežihova 4, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, če je ponudnik banka, pre-
dloži bianco menico za isti znesek s poobla-
stilom za njeno izpolnitev in unovčitev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo poravnaval plačila mesečno, rok pla-
čila v 31 dneh od uradnega prejema raču-
na, predplačila ni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, ki določijo
nosilca ponudbe in kontaktno osebo; pose-
bna povezava se ne zahteva.

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

– izpolnjevanje organizacijskih, kadrov-
skih in tehničnih pogojev, zadostne proste
prostorske zmogljivosti, ustrezna oprema
in drugi pripomočki, potrebni za blagajni-
ško in trezorsko poslovanje, sposobnost
zagotavljanja varnosti prenosa in prevoza
vrednotnic,

– ponudnik ali skupina ponudnikov mo-
ra imeti na celotnem območju države vsaj

55 poslovnih enot in s svojimi poslovnimi
enotami pokrivati najmanj 90% upravnih
enot v RS.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni določena.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ni zahte-
vano.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti najmanj 50 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena; pokritost nad 90% upravnih enot
v RS.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 3-4, z
dne 18. 1. 2002, Ob-62381.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 01/2002 Ob-63380
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221, faks
02/23-55-266.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga 1A – stori-
tve točka 14, storitve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni športni center Leo-
na Štuklja, Koroška c. 130, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: storitve čiščenja
za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sa-
gadin, tel. 02/23-55-221.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT – na žiro
račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Ma-
ribor.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): po-
godba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 14. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– plačilni rok,
– odzivni čas,
– reference,
– število zaposlenih delavcev,
– ponujene bonitete,
– cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Univerza v Mariboru

Št. 02/2002 Ob-63382
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221, faks
02/23-55-266.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga 1A – stori-
tve točka 1, storitve vzdrževanja in priloga
I B – storitve, točka 27. druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni športni center Leo-
na Štuklja, Koroška c. 130, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: vzdrževalna dela
in administrativne storitve za obdobje od
1. 4. 2002 do 31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-

riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sa-
gadin, tel. 02/23-55-221.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT – na žiro
račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Ma-
ribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): po-
godba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– plačilni rok,
– odzivni čas,
– reference,
– število zaposlenih delavcev,
– ponujene bonitete,
– cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 1. 2002.
Univerza v Mariboru

Ob-63400
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262

Dol pri Ljubljani, telefon: 01/564-70-67,
telefaks 01/564-73-07.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. redni prevozi, 2. ostali prevozi. Ponudni-
ki lahko oddajo ponudbo za oba sklopa ali
za posamezni sklop.

5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Dol pri Ljubljani in ostale relacije. Rela-
cije so navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. aprila 2002
do 31. decembra 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo
na naslovu ALTUS consulting d.o.o. Ljublja-
na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 4. marca 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 4.000 SIT (v ceni je vštet
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
027-2000, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziorma
prispele najkasneje od 4. marca 2002, do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. marca
2002, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri
Ljubljani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. aprila 2002. Predviden rok za odlo-
čitev je 11. marec 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: gre za ponovno objavljen javni raz-
pis, saj je naročnik pri prvem razpisu prejel
samo eno pravilno ponudbo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. januar 2002.

Osnovna šola Dol pri Ljubljani

Št. 0512/3-308/7-02 Ob-63371
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: obdobni
zdravstveni pregledi delavcev PU Nova
Gorica.

Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zako-
na o javnih naročilih (št. kategorije: 25).

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.

5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvaja-
le na lokacijah ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum pričetka izvedbe je 1. 4. 2002, predvi-
deni datum zaključka je 30. 8. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v 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 do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba 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 kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30800702.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 26. 2. 2002, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 2. 2002,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba naročila te storitve je predpi-
sana z Zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99,
9/00).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 9/00);

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/99);

– Pravilnik o načinu in postopku za
opravljanje preventivnih zdravstvenih pregle-
dov delavcev (Uradni list SRS, št. 33/71).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora zagotoviti ustrezno število delav-
cev z ustrezno stopnjo izobrazbe za podro-
čje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri
izvedbi tega javnega naročila.

Podatke o teh kadrih je potrebno navesti
skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 18. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

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. 2-4/02 Ob-63242
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago – po skupinah.

(b) Kraj dobave: Obalni dom upokojen-
cev Koper, Krožna cesta 5, Koper.

(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 na-
slednje sklope oziroma skupine blaga:

– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in jajca,
– zamrznjena zelenjava,
– izdelki iz zamrznjenega testa,
– sveže ribe,
– ribji izdelki,
– zamrznjene ribe,
– sadni sokovi in sirupi,
– jajčne testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.
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V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno navedeno
količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 12 mesecev. Spo-
sobnost se prizna za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Obalni dom upo-
kojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Ko-
per - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 21. 2. 2002 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51400-603-31434 s pripisom
– za razpisno dokumentacijo za prehram-
beno blago.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 21. 2. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročenega blaga je po dobavi s 30-dnev-
nim zbirnikom 15 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno količino blaga iz skupine, prehram-
benega blaga, na katero se je prijavil na
razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi s
30-dnevnim zbirnikom, v roku 15 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež doma - razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da  ponudnik  zagotavlja  odzivni  čas
24 ur,

– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti blaga oziroma da mu jo kontrolira
pooblaščeni zavod.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo predložili ponudbe pred-
vidoma do 8. 4. 2002. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo predvidoma 10. 4. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
blaga (artiklov) v skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 225/1-2002 Ob-63256
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Kranj.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-

stveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica
12, Kranj, tel. 04/20-17-100, faks
04/20-17-113, e-mail: peter.an-
zelc@zzv-kr.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: material
za mikrobiološko diagnostiko, laborato-
rijski pribor - letne dobave v skladu s 3.
tč. 19. čl. ZJN.

(b) Kraj dobave: Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po
sklopih - posamezno za material za mi-
krobiološko  diagnostiko  in  za  laboratorij-
ski pribor.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 4.
2002, zaključek dobave 31. 3. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: ZZV Kranj, taj-
ništvo Lidija Vidmar, tel 04/20-17-112,
dodatne informacije e-mail: peter.an-
zelc@zzv-kr.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV), ŽR:
51500-603-30393.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 4. 2002, odločitev 20. 4. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 739/01 Ob-63302
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: lekarni-
ški potrošni material:

I. program za inkotinenco,
II. pripomočki za nego rane,
III. obvezilni material,
IV. mavčni povoji in podlage,
V. opornice,
VI. laboratorijski material po podskupi-

nah:
1. reagenti za biokemijo - (mokra kemi-

ja): HITACHI 912 - ROCHE,
2. reagenti za plinsko analizo: AVL - 990

+ COMPACT 3 - AVL; ROCHE,
3. reagenti za določanje elektrolitov: AVL

- 983-S + 988-3; AVL-ROCHE,
4. reagenti za imunologijo: ELECSYS

1010; ROCHE,
5. reagenti za koagulacijo: DADE-BE-

HRING,
6. reagenti za imunologijo: AXSYM - AB-

BOTT,
7. reagenti za biokemijo - (suha kemija):

KODAK VITROS - EKTACHEM 250,
8. reagenti za hematologijo: TEHNI-

CON-H1,
9. reagenti za imunologijo: INTEX PHAR-

MA (alergoset); DIAGNOSTIKA,
10. imunološki test PCT - Q: BRAHMS,
11. reagenti za elektroforezo: SEBIA,
12. reagenti za hematologijo: GEN - s;

BECKMAN-COULTER, COULTER ACT DIF.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-

vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano
sposobnost za eno skupino, za več skupin
ali za vse skupaj ter pri laboratorijskem ma-
terialu za eno podskupino več podskupin ali
za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2002
do 15. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Koče-
var Irena, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 2. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372 pri APP Novo mesto,
sklic št. 739/01, pred dvigom dokumenta-
cije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 2. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Prijava in ponudba morata biti
označeni z “Ne odpiraj - prijava” ali “Ne
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odpiraj - ponudba”, s številko objave tega
razpisa in z navedbo predmeta naročila, ter
s popolnim naslovom ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

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

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da izpolnjuje vse pogoje iz razpisne
dokumentacije,

– da ponudnik zagotavlja, za vse ponu-
jene artikle veljavno registracijo v RS (v pri-
meru, da zakonodaja to zahteva) oziroma
CE certifikat,

– da predloži vzorce za izbrane artikle,
– da sprejema vse pogoje razpisa,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da ima ustrezne izkušnje s področja

predmeta javnega naročila.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 21. 3. 2002 do 10. ure; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
27. 3. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: naj-
nižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, Na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 8 Ob-63388
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: razgle-
dnice in voščilnice .

(b) Kraj dobave: centralno skladišče
Ljubljana in centralno skladišče Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2002, zaključek 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Pošta Slovenije,
d.o.o., sektor za finančne zadeve - nabavna
služba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 25. 2. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov
trg 10, Maribor, nabavna služba.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: 3%
od razpisane vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po prejemu blaga.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. člena Zakona o javnih naroči-
lih mora ponudnik imeti za voščilnice in raz-
glednice, ki jih ponuja Pošti Slovenije, od-
kupljene pravice za reprodukcije na obmo-
čju Republike Slovenije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predviden datum predložitve ponudbe
15. 4. 2002 in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena in
asortiman.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 3717 Ob-63322
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve (v nadaljevanju: naročnik).
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in razširitev rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek I. faza, ki obsega: gradbena, insta-

lacijska, zaključna dela in montažo opreme
za naslednje objekte:

– nadzemni kovinski rezervoar prostor-
nine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,

– pretakališče (polnjenje in praznjenje)
vagonskih cistern z lovilno skledo in kovin-
sko nadstrešnico,

– manipulativno črpališče Č1 za: iztovar-
janje kamionskih cistern, polnjenje kamion-
skih in vagonskih cistern iz R-4, napajanje
V.R.U., s nadstrešnico,

– nadzemni tehnološki cevovodi,
– manipulativno črpališče Č2, za polnje-

nje kamionskih in vagonskih cistern, s nad-
strešnico,

– sistem za vračanje in obdelavo hlapov
V.R.U. (Vapour Recovery Unit) s plinohra-
mom,

– sistem za aditiviranje in skladiščenje
aditivov,

– sistem za slopiranje,
– center za upravljanje in računalniški

center s tehnološkim vodenjem (odpreme,
upravljanja s črpalkami, aditiviranja, meri-
tev nivojev in temperatur (v posodah za:
aditive, slop, obdelavo parne faze in rezer-
voarjih),

– elektroenergetika: elektroinstalacije za
jaki in šibki tok, elektromotorni pogon, raz-
svetljavo, gretje, ozemljitev, strelovod,

– odvodnjavanje tehnoloških, meteornih
in fekalnih vod,

– oljni čistilec-separator,
– protipožarna zaščita (gasilsko črpali-

šče, hidrantno omrežje, priprava mešanice
za gašenje, stabilne protipožarne naprave),

– zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: vse skupaj – funkcio-
nalni ključ v roke.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
obveznost ponudnika, da za prilagoditev po-
nudene tehnološke opreme izdelani projek-
tni dokumentaciji (PGD in PZI), izdela pro-
jektno dokumentacijo – projekte za izved-
bo.

4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: bo določen v
drugi fazi omejenega postopka (predvideni
pričetek del v aprilu ali maju 2002, dokon-
čanje koncem leta 2002).

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Zavod
RS za blagovne rezerve, kontaktni osebi
sta Dušan Garzarolli, tel. 01/589-73-83
ali 041/630-328) in Bojan Strašek,
01/589-73-82).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 14. 2. 2002.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpi-
sno dokumentacijo dvignili skladno z 2. toč-
ko 24. člena

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT (vključno z
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DDV), z virmanom na ŽR Zavoda št.
50100-603-402-300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Ortnek – I.faza“.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
oddane v tajništvu naročnika do 22. 2.
2002 do 12. ure in bodo pravilno označe-
ne. Ponudbe poslane po pošti, so pravoča-
sne, če prispejo na naslov naročnika do
zahtevanega datuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, z vidno oz-
nako “Ortnek I. faza – Ne odpiraj“ na pred-
nji strani ovojnice in naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ovojnice.

Ponudnik mora skladno z drugim od-
stavkom 54. člena ZJN-1 predložiti naroč-
niku ponudbo in kopijo ponudbe v dveh
ločenih ovojnicah, ki morata biti enako
opremljeni.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: fi-
nančna zavarovanja bodo zahtevana v drugi
fazi omejenega postopka (garancije za: re-
snost ponudbe, dobro izvedbo del in odpra-
vo napak), kar je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Pogoji  financiranja  in  plačila
in/ali  sklicevanje  na  določila  v  pred-
pisih: plačila mesečnih situacij v roku naj-
manj 60 dni.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: letno realizacijo 2.0
mlrd SIT, razpisanemu javnemu naročilu iz-
vedene primerljive objekte v zadnjih 5 le-
tih, ustrezno usposobljene kadre za izved-
bo posamezne vrste del javnega naročila
(izobrazba, delovna doba, osebne referen-
ce), kar vse je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

Usposobljenost se ponudnikom prizna
za tri leta.

13. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: kandidati bodo morali v drugi
fazi omejenega postopka predložiti po-
nudbo  predvidoma  28. 3. 2002,  odlo-
čitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma
5. 4. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb: za priz-
nanje usposobljenosti morajo ponudniki v I.
fazi omejenega postopka izpolniti pogoje
določene v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila je ca.
2,8 mlrd SIT. Oddaja javnega naročila po
postopku “funkcionalni ključ v roke“. Uspo-
sobljenost bo priznana za dobo 3 let. Ponu-
dniki bodo pozvani na ogled lokacije grad-
bišča.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 82 z dne
19. 10. 2001, Ob-56778, Št. 05.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Zavod RS za blagovne rezerve

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve 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
storitve po omejenem postopku

Št. 2/2002 Ob-63383
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod

Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333, faks
01/58-08-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: ugotavljanje spo-
sobnosti za izvajanje raziskav, študij in
projektne dokumentacije vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja, črpališč,
vodohranov ter ostalih objektov v sklo-
pu vodovodnega in kanalizacijskega si-
stema na območju Ljubljane z okolico,
vodohranov, čistilnih naprav in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema na območju Ljub-
ljane z okolico. 1A/8.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja po sklopih A - izdela-
va raziskav in študij; B - izdelava projektne
dokumentacije vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja ter objektov črpališč, vodo-
hranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in
ostalih objektov v sklopu vodovodnega in
kanalizacijskega sistema (gradbeni, strojni,
tehnološki in elektro del).

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: podelitev sposo-
bnosti za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP VO-KA Ljub-
ljana, služba za javna naročila, Vodovodna
c. 90 (Franc Vizjak, tel. 01/58-08-334 in
Sergeja Slabanja, tel. 01/58-08-333) - pre-
vzem razpisne dokumentacije je potrebno
telefonsko najaviti; ob dvigu je potrebno do-
staviti podatke o podjetju (tel., faks, e-mail,
kontaktna oseba) ter potrdilo o plačilu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 2. 2002
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo na ŽR
50100-601-000-0011581 v znesku
15.000 SIT (vključno z DDV).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 3. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: vložišče JP VO-KA, Vodovodna c.
90, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini: za sklop A 200.000 SIT; za
sklop B 800.000 SIT; za sklop A+B
1,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: polica zavarovalni-
ške hiše o zavarovanju projektantske od-
govornosti.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov ter pripada-
joči predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: /

16. Merila za ocenitev ponudb: refe-
renčni izdelki, potrditev referenc s strani po-
sameznih naročnikov, referenčni izdelki za-
poslenih, višina zavarovanja projektantske
odgovornosti...

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v drugi fazi javnega razpisa bodo
morale biti projektne dokumentacije, izde-
lane v elektronski obliki, opisani v razpisni
dokumentaciji.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o.

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

Ob-63153
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: en hematološki avtomatski števec.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 90%, sa-
modejna ponovitev patoloških vzorcev 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier d.o.o., Kidriče-
va 3, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 10,271.318,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,193.915,38 SIT; 8,501.598
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 1. 2002.

Onkološki inštitut

Št. 6/02 Ob-63228
1. Naročnik: Osnovna šola Bojana Ilicha

Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica

13, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:

1. žita, mlevski izdelki (okvirna vrednost
4,500.000 SIT),

2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost 18,000.000 SIT),

3. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 6,500.000 SIT),

4. mleko in mlečni izdelki (okvirna vred-
nost 4,000.000 SIT),

5. meso in mesni izdelki (okvirna vred-
nost 2,000.000 SIT),

6. zamrznjena in konzervirana hrana
(okvirna vrednost 1,570.000 SIT),

7. sveža zelenjava (okvirna vrednost
5,000.000 SIT),

8. sadje (okvirna vrednost 2,000.000
SIT).

Kraj dobave: Osnovna šola Bojana Ili-
cha, Mladinska ulica 13, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, plačilni rok 30%;
izbrani ponudniki so dosegli najvišjo oceno
po formuli glede na cene ponujenih izdel-
kov in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. žita, mlevski izdelki: Žito d.d., Ljublja-
na, Mlinotest d.d., Ajdovščina, Pekarna Pe-
čjak d.o.o., Škofljica;

2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki: Pekarna Park d.o.o., Maribor, Kruh
Pecivo d.d., Maribor, PPS Ptujske pekarne
in slaščičarne d.o.o., Ptuj;

3. razno prehrambeno blago: Petlja
d.o.o., Ptuj, Droga d.d., Portorož;

4. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia
d.o.o., Petrovče, Agroind Vipava 1894, Aj-
dovščina, Ledo d.o.o., Ljubljana;

5. meso in mesni izdelki: Mesarija in pre-
delava mesa Stevan Babič s.p., Maribor,
Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor, Perut-
nina d.d., Ptuj, Osem d.o.o., Grosuplje;

6. zamrznjena in konzervirana hrana:
Petlja d.o.o., Ptuj, Ledo d.o.o., Ljubljana,
Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš, Ljubljan-
ske mlekarne d.d., Ljubljana, Droga d.d.,
Portorož;

7. sveža zelenjava: Pitus d.o.o., Zgor-
nja Kungota, Gramis d.o.o., Murska So-
bota;

8. sadje: Pitus d.o.o., Zgornja Kungota,
Mercator d.d., Ljubljana, KZ Selnica ob Dra-
vi z.o.o., Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
1. 738.606 SIT, 704.761,65 SIT,

821.290,62 SIT;
2. 3,532.000 SIT, 4,051.940 SIT,

4,441.092 SIT;
3. 2,426.040 SIT, 1,599.753,74 SIT;
4. 6,723.179,20 SIT, 4,851.845,84

SIT, 3,917.900,60 SIT, 1,872.000 SIT;
5. 9,145.800 SIT, 10,828.720 SIT,

4,697.700 SIT, 1,131.480 SIT;
6. 1,722.608 SIT, 834.745,50 SIT,

844.106,40 SIT, 921.296 SIT;
7. 1,503.075 SIT, 1,982.150 SIT;
8. 970.520 SIT, 1,114.300 SIT,

475.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: I
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po skupinah:
1. skupina: 1,221.399,80 SIT,

356.206,68 SIT;
2. skupina: 6,880.248 SIT,

3,532.000 SIT;
3. skupina: 2,426.040 SIT,

1,599.753,74 SIT;
4. skupina: 6,723.179,20 SIT, 1,872.000

SIT;
5. skupina: 11,749.210 SIT, 1,131.480

SIT;
6. skupina: 1,722.608 SIT, 834.745

SIT;
7. skupina: 1,982.150 SIT, 1,503.075

SIT;
8. skupina: 1,284.700 SIT, 475.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2002.
Osnovna šola Bojana Ilicha

Št. 01/01 Ob-63230
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/25-15-516.
3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 129 osebnih računalnikov in 2 de-
lovni postaji - Banka Slovenije, Sloven-
ska 35, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; naknadno realizirano naroči-
lo za 1. sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers, Polje
4, 1410 Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
24,541.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: osebni računalniki in delovni postaji
(8 ponudb): 41,011.709 SIT, 24,541.800
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2002.

Banka Slovenije

Št. 6/01 Ob-63241
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

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

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96- 00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 4. 12. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava osebne varovalne opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: za dobavo osebne va-
rovalne opreme - splošno: Koto d.d., Miklo-
šičeva 5, Ljubljana in za dobavo delovnih
oblačil tip Snaga: Chemo d.d., Cesta v Me-
stni log 90, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: dobava ose-
bne varovalne opreme - splošno:
6,299.860 SIT; dobava delovnih oblačil tip
Snaga: 3,161.912,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– dobava osebne varovalne opreme -

splošno: 8,511.082,90 SIT, 6,299.860
SIT;

– dobava delovnih oblačil tip Snaga:
3,991.237,39 SIT, 3,161.912,82 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57674.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Ob-63284
1. Naročnik: Osnovna šola Kamnica.
2. Naslov naročnika: Vrbanska c. 93,

2351 Kamnica.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:

1. žita in mlevski izdelki (okvirna vred-
nost 3,000.000 SIT),
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2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost 12,000.000 SIT),

3. mleko in mlečni izdelki (okvirna vred-
nost 9,000.000 SIT),

4. meso in mesni izdelki (okvirna vred-
nost 30,000.000 SIT),

5. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 12,000.000 SIT),

6. ribe, zamrznjena in konzervirana hra-
na (okvirna vrednost 3,000.000 SIT).

Skupaj: 69,000.000 SIT.
Kraj dobave: Osnovna šola Kamnica, Vr-

banska cesta 93, 2351 Kamnica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 70%, plačilni rok 30%,
izbrani ponudniki so dosegli najvišjo oceno
po formuli glede na cene ponujenih izdel-
kov in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. žita in mlevski izdelki: Petlja d.o.o.,
Ptuj; Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,

2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki: Pekarna Park d.o.o. Maribor; Agro
Styria d.o.o., Pekarna Matjašič, Pesnica;
Kruh – Pecivo d.d., Maribor,

3. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Petrovče; Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana; Agroind Vipava 1894, Aj-
dovščina,

4. meso in mesni izdelki: Mesarija in pre-
delava mesa Stevan Babič s.p., Maribor;
Košaki TMI d.d., Maribor; Osem d.o.o.,
Mengeš,

5. razno prehrambeno blago: Petlja
d.o.o., Ptuj; Kolinska d.d., Ljubljana,

6. ribe, zamrznjena in konzervirana hra-
na: Petlja d.o.o., Ptuj; Ledo d.o.o., Ljublja-
na; Pitus d.o.o., Zgornja Kungota.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
(izbranih ponudnikov)

1. 2,757.940 SIT, 1,919.799,90 SIT,
2. 3,345.720 SIT, 4,741.402 SIT,

5,035.921 SIT,
3. 3,298.334 SIT, 3,298.575 SIT,

3,390.093 SIT,
4. 10,678.230 SIT, 13,455.918 SIT,

774.920,97 SIT,
5. 3,452.777 SIT, 997.671,98 SIT,
6. 1,155.048 SIT, 1,717.770 SIT,

348.364 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po skupinah: (vseh ponudnikov)
1. 2,831.285 SIT, 229.500 SIT,
2. 6,662.886 SIT, 3,345.720 SIT,
3. 3,390.093 SIT, 3,298.334 SIT,
4. 14,916.060 SIT, 774.920,97 SIT,
5. 3,579.032 SIT, 997.671,98 SIT,
6. 5,350.822 SIT, 229.618,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v letu 2002 se je spremenil odstotek
davka na dodano vrednost.

12. Datum  in  številka  objave  razpi-
sa  prve  faze  omejenega  postopka:
objava v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
9. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Osnovna šola Kamnica

Ob-63286
1. Naročnik: Dom starejših občanov No-

vo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000

Novo mesto, tel. 07/371-99-11, faks
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.

3. Datum izbire: 13. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivne dobave prehrambenega
blaga ter pralnih in čistilnih sredstev,
Dom starejših občanov Novo mesto, Šmi-
hel 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev zahteve: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Skupina A – prehrambeno blago
Skupina 01 – sveže meso:
1/1 Hočevar Agro trgovina Dolnja Težka

voda d.o.o., Dolnja Težka voda 7/b, Novo
mesto,

1/2 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog;

Skupina 02 – perutnina:
2/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta

10, Ptuj;
Skupina 04 – mesni izdelki in dimljeno

meso:
4/1 Kras d.d., Šepulje 31, Sežana,
4/2 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton

s.p., Stari trg 23, Mokronog;
Skupina 05 – izdelki iz perutninskega

mesa:
5/1 Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva ce-

sta 10, Ptuj;
Skupina 06 – ribe:
6/1 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, Mengeš;
Skupina 07 – olja:
7/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

Novo mesto;
Skupina 08 – sveža zelenjava:
8/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

Novo mesto,
8/2 Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc

s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
8/3 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta

6, Novo mesto,
8/4 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič

s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 09 – zamrznjena zelenjava:
9/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan Krnc

s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
9/2 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testeno-

va 55, Mengeš;
Skupina 10 – konzervirana zelenjava:
10/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan

Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 11 – kruh:
11/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto;
Skupina 12 – pekovsko pecivo:
12/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica;
Skupina 14 – ostala zamrznjena živila:
14/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
14/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica;
Skupina 15 – mlevski izdelki:
15/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada

8, Novo mesto;
Skupina 16 – testenine:

16/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica;

Skupina 17 – sadje – sveže:
17/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan

Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
17/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska ce-

sta 6, Novo mesto,
17/3 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič

s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 18 – kompoti:
18/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan

Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 19 – mleko in mlečni izdelki:
19/1 Mlekarna Celeia, mlekarstvo in si-

rarstvo d.o.o., Arja vas 95, Petrovče;
Skupina 20 – polizdelki:
20/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada

8, Novo mesto;
Skupina 21 – začimbe in dišavnice:
21/1 Droga živilska industrija d.d., In-

dustrijska cesta 21, Izola;
Skupina 22 – jajca:
22/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan

Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 23 – topli napitki:
23/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada

8, Novo mesto;
Skupina 24 – sokovi, sirupi:
24/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan

Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina B – pralna in čistilna sredstva
Skupina 30 – pralna sredstva:
30/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže;
Skupina 32 – čistilna sredstva:
32/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže,
32/2 Henkel – Ecolab d.o.o., Vajnger-

lova 4, Maribor;
Skupina 33 – čistilni pripomočki:
33/1 Dentacom Inženiring d.o.o., Efen-

kova cesta 61, Velenje,
33/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže;
Skupina 34 – polietilenski program:
34/1 Sava Trade d.d., (Chemo d.d.),

Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
34/2 Binder And d.o.o., Peter Ando-

ljšek s.p., Grič VIII/2, Ribnica;
Skupina 35 – papirna konfekcija:
35/1 Sava Trade d.d., (Chemo d.d.),

Cesta v Mestni log 90, Ljubljana;
Skupina 36 – higienski material – ulti-

matic:
36/1 Exim Ex d.o.o. Ljubljana, Letali-

ška 27, Ljubljana;
Skupina 37 – toaletne potrebščine:
37/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže;
Skupina 38 – kuhinjski potrošni mate-

rial:
38/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže

125, Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – prehrambeno blago –

55,358.557,74 SIT,
– za skupino B – pralna in čistilna sred-

stva – 6,219.753,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 35 (32 pra-

vilnih).
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
skupina A – prehrambeno blago:
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– skupina 01 – 17,481.572 SIT,
13,770.540 SIT;

– skupina 02 – 4,422.816 SIT,
4,302.000 SIT;

– skupina 04 – 4,202.706,60 SIT,
3,513.456 SIT;

– skupina 05 – 2,132.841 SIT,
1,954.570 SIT;

– skupina 06 – 1,036.692 SIT,
830.628 SIT;

– skupina 07 – 1,087.776 SIT,
1,015.223,10 SIT,;

– skupina 08 – 3,892.698 SIT,
2,649.132 SIT;

– skupina 09 – 1,101.708 SIT,
767.372,40 SIT;

– skupina 10 – 1,692.341,80 SIT,
1,175.269,50 SIT;

– skupina 11 – 2,836.790 SIT,
2,561.592 SIT;

– skupina 12 – 1,571.720 SIT,
1,168.135,78 SIT;

– skupina 14 – 1,067.007,60 SIT,
863.219,70 SIT;

– skupina 15 – 1,455.298,20 SIT,
992.694,80 SIT;

– skupina 16 – 1,090.788,10 SIT,
854.848 SIT;

– skupina 17 – 3,569.054,40 SIT,
3,092.644,80 SIT;

– skupina 18 – 2,206.633 SIT,
1,729.683,72 SIT;

– skupina 19 – 9,421.386,20 SIT,
7,837.360,85 SIT;

– skupina 20 – 1,467.759,68 SIT,
1,155.140,52 SIT;

– skupina 21 – 265.105,16 SIT,
178.751,77 SIT;

– skupina 22 – 1,540.080 SIT,
871.452 SIT;

– skupina 23 – 1,498.288,32 SIT,
1,187.785,90 SIT;

– skupina 24 – 1,152.414 SIT,
995.220 SIT;

skupina B – pralna in čistilna sredstva:
– skupina 30 – 2,875.269,44 SIT,

1,532.868.51 SIT;
– skupina 32 – 1,209.884,80 SIT,

543.158,48 SIT;
– skupina 33 – 250.424,25 SIT,

151.470,76 SIT;
– skupina 34 – 2,198.042,46 SIT,

1,275.120,70 SIT;
– skupina 35 – 920.961,83 SIT,

695.346 SIT;
– skupina 36 – 795.869,03 SIT,

620.055,45 SIT;
– skupina 37 – 1,665.988,80 SIT,

1,078.742,22 SIT;
– skupina 38 – 571.178,95 SIT,

352.656 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 9. 11.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2002.

Dom starejših občanov Novo mesto

Ob-63297
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.

3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano: 5) me-
so in mesni izdelki, 9) mleko in mlečni izdel-
ki, 11) zmrznjena zelenjava in zmrznjeni iz-
delki; 17,000.000 SIT za leto 2002; PB
Vojnik in DE Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina 5): Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, Laško;

skupina 6): Ljubljanske mlekarne d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, Maribor;

skupina 9): Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
skupina 5): 9,564.668,20 SIT,
skupina 9): 7,253.009,02 SIT,
skupina 11): 964.005,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
skupina 5): 4,
skupina 9): 2,
skupina 11): 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
skupina 5): 12,773.595,60 SIT;

9,564.668,20 SIT;
skupina 9): 7,444.210,58 SIT;

7,253.009,02 SIT;
skupina 11): 1,284.423,29 SIT;

964.005,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave ponov-

ljenega razpisa prve faze omejenega po-
stopka: Uradni list RS, št. 84 z dne 26. 10.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-63296
1. Naročnik: Vrtec Najdihojca.
2. Naslov naročnika: Vrtec Najdihojca,

Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tel. in faks
01/505-72-75, elektronski naslov: vr-
tec.najdihojca-lj@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 22. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki – 29.451 l

oziroma kg in 49709 kom,
2. meso in mesni izdelki – 17.144 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 740 kg

in 142 kom,
4. jajca – 30.000 kom,
5. olja – 4.041 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

53.270 kg,

7. konzervirana zelenjava –2.410 kg
in 1.028 kom,

8. sveže sadje – 32.256 kg,
9. konzervirano sadje – 1.516 kom,
10. sadni sokovi in sirupi – 3.566 l in

7.960 kom,
11. žita, mlevski izdelki in testenine

– 5.058 kg in 533 kom,
12. zamrznjeni izdelki iz testa – 300

kg,
13. kruh in pekovsko pecivo – 9.593

kg in 55.294 kom,
14. slaščičarski izdelki in keksi – 470

kg in 11.700 kom,
15. ostalo prehrambeno blago –

8.446 kom in 6.396 kg.
Kraj dobave: Vrtec Najdihojca, Enota

Palček, Gorazdova 6, Ljubljana, Enota Bi-
ba, Ljubeljska 16, Ljubljana in Enota Čen-
ča, Lepodvorska 5, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so: cena, kvaliteta
izdelkov, posebne ugodnosti in reference
ponudnika. Merila so navedena po vrstnem
redu, tako da ima prvo merilo največjo težo
in naprej po padajočem vrstnem redu.

Utemeljitev izbire: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije je naročnik ovrednotil vsako
merilo posebej in določil pomen in način
ocenjevanja vsakega od meril, pri čemer je
natančno določil način uporabe meril.

Naročnik je postopek izvedel v skladu z
določili Zakona o javnih naročilih ter poroči-
lo in oceno na podlagi meril in kriterijev iz
razpisne dokumentacije. Naročnik je v na-
vodilih v razpisni dokumentaciji obvestil po-
nudnike, da lahko oddajo ponudbo samo za
del razpisanega javnega naročila, in sicer
za posamezna področja, s tem pa si je pri-
držal tudi pravico, da lahko izbere za isti
artikel več ponudnikov.

Naročnik je točkoval ponudbe ponud-
nikov v skladu z objavami meril iz razpisa in
razpisne dokumentacije, in sicer v razponu
točk in na način, kot je bilo pri vsakem
merilu obrazloženo v razpisni dokumen-
taciji.

Naročnik je na podlagi poročila, tabele o
točkovanju ponudnikov in predloga strokov-
ne komisije ugotovil, da ponudniki, ki so bili
izbrani kot najugodnejši, izpolnjujejo vse po-
goje iz razpisne dokumnetacije ter da njiho-
ve ponudbe na podlagi meril najbolj ustre-
zajo naročnikovim potrebam. Naročnik je
izbral pod določeno skupino živil več ponu-
dnikov, predvsem iz razloga, ker gre za na-
ročilo – dobavo živil, kjer mora biti na razpo-
lago več dobaviteljev, zaradi redne in pravo-
časne dobave blaga, kot tudi pestrosti po-
nudbe (različni okusi in kvaliteta).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana – v celoti,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301

Petrovče – dobi artikle pod št. 7, 8, 9, 10
in 13;

2. skupina: meso in mesni izdelki:
– MIP Nova Gorica d.d., Panovška 1,

5000 Nova Gorica – dobi artikle pod št.:
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

– Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275
Šmartno – dobi artikle pod št.: 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
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– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250
Ptuj – dobi artikle pod št.: 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

– Pugelj Franc s.p., Vodnikova 187,
1000 Ljubljana – dobi artikle pod št.: 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8;

3. skupina: ribe in konzervirane ribe:
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Loka – Mengeš – dobi v celoti;
4. skupina: jajca:
– Lah Kristijan, Mladinska ul. 19, 2314

Zg. Polskava – dobi v celoti;
– Pivka d.d., Neverke 30, 6256 Košana

– dobi v celoti;
5. skupina: olja:
– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000

Ljubljana – dobi v celoti;
6. skupina: zelenjava in suhe stročnice

– razpisni obrazec 5 e:
– Kralj Stanislav s.p., Brinje 14, 1269

Dol pri Ljubljani – dobi vse, razen aktikla
pod št. 28,

– Kmetija Drešar Janez, Vesca 14, 1217
Vodice – dobi samo artikel pod št. 28,

– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana  –  dobi  vse,  razen  artikel  pod
št. 28,

– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana – dobi vse, razen artikla
pod št. 28;

7. skupina: konzervirana zelenjava – raz-
pisni obrazec št. 5 f:

– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Loka – Mengeš – dobi v celoti 1.
podskupino: zamrznjena zelenjava,

– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – dobi v celoti 2. podskupino: vlo-
žena zelenjava;

8. skupina: sveže sadje – razpisni obra-
zec 5 g:

– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci – dobi samo artikel pod
št. 10,

– Pod orehom, Robert Magajna s.p., V
Radno 2, 1351 Brezovica – dobi v celoti,

– Agro Mrkac, Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana – dobi v celoti;

9. skupina: konzervirano sadje – razpi-
sni obrazec 5 h:

– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – dobi v celoti;

10. skupina: sadni sokovi in sirupi – raz-
pisni obrazec 5 i:

– Fructal d.d. Tovarniška 7, 5270 Aj-
dovščina – dobi v celoti,

– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – dobi v celoti;

11. skupina: žita, mlevski izdelki in te-
stenine – razpisni obrazec 5 j:

– Lah Kristian, Mladinska ul. 19, 2314
Zg. Polskava – dobi artikle 2. podskupine
pod št.: 1, 2, 3, 6, 12, 16, 19,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1000 Ljubljana – dobi artikle 2. pod-
skupine pod št.: 8, 17, 18, 20,

– Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana – dobi vse v celoti,

– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka – dobi v celoti;

12. skupina zamrznjeni izdelki iz testa –
razpisni obrazec 5 k:

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1000 Ljubljana –dobi v celoti,

– Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana – dobi vse v celoti;

13. skupina: kruh in pekovsko pecivo –
razpisni obrazec 5 l:

– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
8000 Novo Mesto – dobi v celoti,

– Don Don d.o.o. Metlika, Laze 16,
4001 Kranj – dobi artikle pod št.: 2, 4, 6,
7, 8, 11, 26, 31,

– Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana – dobi vse v celoti,

– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka – dobi artikle pod št.:
15, 23, 24, 36, 37,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1000 Ljubljana – dobi artikle pod št.:
12, 13, 14, 16, 28, 29, 33;

14. skupina: slaščičarski izdelki in keksi
– razpisni obrazec 5 m:

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1000 Ljubljana – dobi artikle pod št.:
1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16,

– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto – dobi artikle pod št.: 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

– Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana – dobi artikle pod št.: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14;

15. skupina: ostalo prehrambeno blago
– razpisni obrazec 5 n:

– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-
dovščina – dobi artikel št. 3,

– Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – dobi v celoti,

– Matik d.o.o., Smrekarjeva 3, 1000
Ljubljana – dobi artikel št. 8.

7. Pogodbena vrednost za celotne sku-
pine (sešteti so vsi sklopi skupaj, ki so
pod določeno skupino):

1. mleko in mlečni izdelki – 6,853.244,22
SIT,

2. meso in mesni izdelki –
17,731.242 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 543.402 SIT,
4. jajca – 680.400 SIT,
5. olja – 1,035.752,40 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –

5,165.900 SIT,
7. konzervirana zelenjava: 1,755.240,41

SIT,
8. sveže sadje – 5,249.735 SIT,
9. konzervirano sadje –

1,290.444,13 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi – 1,027.820,88

SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,787.129,60 SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –

126.360 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

3,339.431,68 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

950.205,08 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –

3,274.689,41 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki nastopajo
brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: za celoten

sklop 7,477.878 SIT, za celoten sklop
6,853.244,22 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 17.144 kg:
za celoten sklop 19,684.949,40 SIT, za
celoten sklop 17,731.242 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: za celoten
sklop 955.685,61 SIT, za celoten sklop
543.402 SIT,

4. jajca: za celoten sklop 680.400 SIT,
za celoten sklop 482.760 SIT,

5. olja: za celoten sklop 1,035.752,40
SIT, za celoten sklop 1,035.752,40 SIT,

6. zelenjava in suhe stročnice: za celo-
ten sklop 5,801.454,10 SIT, za celoten
sklop 5,165.900 SIT,

7. konzervirana zelenjava: za celoten
sklop 1,755.240,41 SIT, za celoten sklop
1,755.240,41 SIT,

8. sveže sadje – 32.256 kg: za celoten
sklop 5,891.274,60 SIT, za celoten sklop
5,249.735 SIT,

9. konzervirano sadje: za celoten sklop
1,445.289,70 SIT, za celoten sklop
1,290.444,13 SIT,

10. sadni sokovi in sirupi: za celoten
sklop 1,323.777 SIT, za celoten sklop
1,027.820,88 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine: za
celoten sklop 1,923.111,28 SIT, za celo-
ten sklop 1,787.129,60 SIT,

12. zamrznjeni izdelki iz testa: za celo-
ten sklop 163.752,19 SIT, za celoten sklop
126.360 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo: za celoten
sklop 4,004.067,60 SIT, za celoten sklop
3,339.431,68 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi: za celo-
ten sklop 1,205.560 SIT, za celoten sklop
950.205,08 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago: za celo-
ten sklop 3,274.689,41 SIT, za celoten
sklop 2,432. 558,43 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo na naslovu naročnika
Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana,
ali na tel. 01/505-72-75, pri Amaliji Ora-
žem.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Vrtec Najdihojca

Št. 7 Ob-63316
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor,

faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški, čistilni in potrošni ma-
terial.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Polje
10, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost:
75,542.598,77 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,026.569,30 SIT, 75,542.598,77
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 1/01-537/1 Ob-63317
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,

Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-00, faks 03/57-200-23, e-poš-
ta: dom.upokojencev-polzela@netsi.net.

3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil, Dom upokojencev Polzela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena, v po-
vezavi s kvaliteto.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

iz skupine A) živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A): Vrtnarstvo Ce-

lje d.o.o., Ljubljanska cesta 93, 3000 Ce-
lje; pogodbena vrednost: 1,929.780 SIT
(najvišja ponudbena cena: 2,272.644 SIT;
najnižja ponudbena cena: 1,929.780 SIT);

– podskupina 2: sadje (B): Vrtnarstvo
Celje d.o.o., Ljubljanska cesta 93, 3000
Celje; pogodbena vrednost: 621.000 SIT
(najvišja ponudbena cena: 702.000 SIT;
najnižja ponudbena cena: 621.000 SIT);

– podskupina 3: kmetijski pridelki (A):
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
93, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
2,215.394 SIT (najvišja ponudbena cena:
2,952.470 SIT; najnižja ponudbena cena:
2,215.391 SIT);

– podskupina 4: kmetijski pridelki (B):
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
93, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
805.000 SIT (najvišja ponudbena cena:
888.300 SIT; najnižja ponudbena cena:
805.000 SIT);

– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
93, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
121.932 SIT (najvišja ponudbena cena:
148.824 SIT; najnižja ponudbena cena:
121.932 SIT);

– podskupina 6: zamrznjeni artikli: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Pla-
nini; pogodbena vrednost: 1,222.637,80
SIT (najvišja ponudbena cena:
1,681.850,60 SIT; najnižja ponudbena ce-
na: 1,222.637,80 SIT);

– podskupina 7: kruh in pekovsko peci-
vo: Klasje – Mlinarsko predelovalno podje-
tje Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje;
pogodbena vrednost: 2,330.470 SIT (najvi-
šja ponudbena cena: 2,642.030 SIT; najni-
žja ponudbena cena: 2,330.470 SIT);

– podskupina 8: mlevski izdelki: Žito pre-
hrambena industrija d.d., Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
536.348 SIT (najvišja ponudbena cena:
669.104 SIT; najnižja ponudbena cena:
536.348 SIT);

– podskupina 9: testenine: Žito prehram-
bena industrija d.d., Šmartinska cesta 154,
1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:

183.208 SIT (najvišja ponudbena cena:
292.234 SIT; najnižja ponudbena cena:
183.208 SIT);

– podskupina 10: sveže meso in drobo-
vina: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, 3270 Laško; pogodbena vrednost:
7,877.588,40 SIT (najvišja ponudbena ce-
na: 8,470.890 SIT; najnižja ponudbena ce-
na: 7,877.588,40 SIT);

– podskupina 11: perutninsko meso: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Plani-
ni; pogodbena vrednost: 2,279.750 SIT (naj-
višja ponudbena cena: 2,632.260 SIT; naj-
nižja ponudbena cena: 2,279.750 SIT);

– podskupina 12: mesni izdelki: Kmetij-
ska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško; pogodbena vrednost:
3,872.678 SIT (najvišja ponudbena cena:
4,649.020 SIT; najnižja ponudbena cena:
3,872.678 SIT);

– podskupina 13: mleko in mlečni izdel-
ki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče; pogodbena vrednost:
10,039.695,10 SIT (najvišja ponudbena ce-
na: 10,336.075 SIT; najnižja ponudbena
cena: 10,039.695,10 SIT);

– podskupina 14: jajca: Šolinc Franc,
Glinje 4, 331 Braslovče; pogodbena vred-
nost: 561.000 SIT (najvišja ponudbena ce-
na: 611.660 SIT; najnižja ponudbena cena:
561.000 SIT);

– podskupina 15: mineralne vode, so-
kovi…: Trgovska družba Žana d.d. Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbena vre-
dnost: 1,643.811,88 SIT (najvišja ponud-
bena cena: 1,799.704,08 SIT; najnižja po-
nudbena cena: 1,643.811,88 SIT);

– podskupina 16: čaji: Droga d.d., In-
dustrijska cesta 21, 6310 Izola; pogodbe-
na vrednost: 587.487,60 SIT (najvišja po-
nudbena cena: 761.740 SIT; najnižja po-
nudbena cena: 587.487,60 SIT);

– podskupina 17: splošno prehrambe-
no blago (A): Trgovska družba Žana d.d.
Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbe-
na vrednost: 4,375.099,62 SIT (najvišja po-
nudbena cena: 4,537.950,93 SIT; najnižja
ponudbena cena: 4,375.099,62 SIT);

– podskupina 18: splošno prehrambe-
no blago (B): Trgovska družba Žana d.d.
Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbe-
na vrednost: 4,941.190,59 SIT (najvišja po-
nudbena cena: 5,537.220,96 SIT; najnižja
ponudbena cena: 4,941.190,95 SIT).

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: glej točko 6.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

po odprtem postopku: Uradni list RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001, Ob-47860.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Dom upokojencev Polzela

Št. 333/02 Ob-63376
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 1 (kom) transformatorja
110/21-10,5/10,5 kV, YNyn6(d5), 31,5
MVA.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),

– kakovost dobave (15% delež),
– dobavni rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 68,092.200
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe in 1 nepravilna.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 70,524.100 SIT (brez DDV),
67,531.850 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 7. 2. 2002.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1002-11/02 Ob-63378
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola.
3. Datum izbire: 8. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistil, papirne konfekcije in pripo-
močkov za čiščenje po skupinah:

– pralna sredstva za strojno pranje pe-
rila,

– čistila za strojno pomivanje posode,
– papirne brisače, toaletni papir in

serviete,
– čistila za vzdrževanje tal,
– čistila za sanitarne prostore,
– ostala čistila,
– pripomočki za čiščenje.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– pralna sredstva za strojno pranje perila

- MBS d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran,
– čistila za strojno pomivanje posode -

MBS d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran,
– papirne brisače, toaletni papir in

serviete - SURF d.o.o., Liminjanska c. 94/b
6320 Portorož,

– čistila za vzdrževanje tal - SURF d.o.o.,
Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož,

– čistila za sanitarne prostore - MBS
d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran,

– ostala čistila - SURF d.o.o., Liminjan-
ska c. 94/b, 6320 Portorož,
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– pripomočki za čiščenje - SURF d.o.o.,
Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost:
– pralna sredstva za strojno pranje peri-

la: 2,964.710,40 SIT,
– čistila za strojno pomivanje posode:

1,215.758,40 SIT,
– papirne brisače, toaletni papir in

serviete: 1,150.111,44 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal: 601.022,50

SIT,
– čistila za sanitarne prostore: 380.280

SIT,
– ostala čistila: 1,896.489,91 SIT,
– pripomočki za čiščenje: 1,633.816,18

SIT.
V znesek je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– pralna sredstva za strojno pranje peri-

la: 3,342.484,80 SIT, 2,964.710,40 SIT,
– čistila za strojno pomivanje posode:

1,633.274,10 SIT, 1,215.758,40 SIT,
– papirne brisače, toaletni papir in servi-

ete: 1,253.970 SIT, 1,150.111,44 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal: 654.720 SIT,

601.022,50 SIT,
– čistila za sanitarne prostore:

484.785,60 SIT, 380.280 SIT,
– ostala čistila: 2,077.908 SIT,

1,896.489,91 SIT,
– pripomočki za čiščenje: 1,640.580

SIT, 1,633.816,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Dom upokojencev Izola
Casa del pensionato Isola

Št. 601/02 Ob-63385
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001 in 27. 12.

2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – kombinirano nabijalo za

varnostne ograje in vrtalo,
– sklop 2 – čelna kosilnica,
– sklop 3 – čelna rotacijska krtača,
– sklop 4 – stroj za mulčenje brežin in

jarkov,
– sklop 5 – cisterna za čiščenje kana-

lizacijski cevi, črpanje in prevoz fekalij,
– sklop 6 – rotacijska parkovna kosil-

nica,
– sklop 7 – žaga za rezanje asfalta,
– sklop 8 – stroj za barvanje talnih

označb,
– sklop 9 – ročna rotacijska kosil-

nica,
– sklop 10 – ročna rotacijska kosilni-

ca – mulčer,
– sklop 11 – kosa - priključek širine

60 cm,

– sklop 12 – nakladač – rovokopač.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika za sklope 1, 2, 3, 7 in
12. Za sklopa 4 in 10 se je postopek nada-
ljeval po 20. členu ZJN-1. Za sklope 5, 6,
8, 9 in 11 naročnik ni pridobil dveh primer-
nih in sprejemljivih ponudb, zato je posto-
pek oddaje del ponovil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1, 2, 3 in 7 – Riko Ribnica
d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,

– sklop 12 – Maco.SL d.o.o. Mednaro-
dni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici,

– sklop 4 in 10 – Dumida d.o.o. Kidriče-
va 16, 2230 Lenart.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, 2, 3 in 7 – 18,104.279,20

SIT,
– sklop 12 – 14,950.823,75 SIT,
– sklop 4 in 10 – 25,564.225,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1 – dve ponudbi,
– za sklop 2 – tri ponudbe,
– za sklop 4 – dve ponudbi,
– za sklop 7 – dve ponudbi,
– za sklop 10 – dve ponudbi,
– za sklop 12 – tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1 – 12,487.964 SIT,

5,667.984 SIT,
– za sklop 2 – 8,181.088 SIT,

6,600.000 SIT,
– za sklop 3 – 3,751.197 SIT,

2,342.396 SIT,
– za sklop 4 – 17,478.899,16 SIT,

7,651.455 SIT,
– za sklop 7 – 603.300 SIT, 601.010

SIT,
– za sklop 10 – 3,824.621,86 SIT,

1,508.600 SIT,
– za sklop 12 – 15,600.000 SIT,

13,642.755 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 1. 2002.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št 602/02 Ob-63386
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – rotacijska parkovna ko-

silnica,
– sklop 2 – stroj za barvanje talnih

označb,

– sklop 3 – ročna rotacijska kosil-
nica,

– sklop 4 – kosa – priključek širine
60 cm.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za sklop 2 je naročnik prejel
dve pravilni toda neprimerni ponudbi in se
je postopek nadaljeval po 20. členu ZJN-1.
Za sklope 1, 3 in 4 naročnik ni pridobil dveh
primernih in sprejemljivih ponudb, zato je
postopek oddaje del ponovil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 2 – Vitrade d.o.o., Partizanska
cesta 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 24,151.106,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za sklop 2 –
dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 20,125.920 SIT, 17,982.880 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 60, Ob-53967.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Ob-63397
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava posipnih materialov – natri-
jevega klorida za potrebe zimske službe
na AC in HC v letu 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezno
postavko.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Droga Portorož d.d., Obala 27, 6320
Porotorož:

– dobava morske ali kamene soli v silos
0/2 mm – točka D

MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000
Ljubljana:

– dobava morske ali kamen soli
0/4 mm, vlage do 4% – točka A

– dobava morske ali kamene soli
0/2 mm, vlage do 1% – točka B

– dobava morske ali kamene soli v silos
0/4 mm – točka C.

7. Pogodbena vrednost:
– točka A – 82,166.882 SIT
– točka B – 45,160.500 SIT
– točka C – 25,973.892 SIT
– točka D – 22,855.675,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva je bila poslana 25. 1. 2002.

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

Št. 317/02 Ob-63451
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: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava kabelskih montažnih tran-
sformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opre-
me SN in NN v obdobju 2001/2002:

– NN polja/celice,
– SN stikalni bloki,
– ohišja za kabelske montažne TP

20/0,4 kV.
Dostava opreme je v skladišča distribu-

cijskih enot-nadzorništva, oziroma posamez-
ne lokacije – gradbišča TP v Elektro Ljublja-
na, d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– tehnične prednosti (10% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče
in C & G, d.o.o. Riharjeva 38, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: Elektronabava
d.o.o. v skupni ponudbeni vrednosti do 1/2
od 74,110.240 SIT (brez DDV) v varianti
BAB, s proizvajalci IMP-TEN, TSN in SIE-
MENS in

– C & G d.o.o. v skupni ponudbeni vre-
dnosti do 1/2 od 74,441.570 SIT (brez
DDV) v varianti alt./alt.3/alt., s proizvajalci
TSN, IMP-TEN, Schneider electric.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so 3
ponudbe različnih ponudnikov, od tega je:

– 6 kombiniranih ponudb 2 različnih po-
nudnikov pravilnih,

– ponudba 1 ponudnika in druge kombi-
nirane ponudbe oddanih 2 ponudnikov ne-
pravilne.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: med kombinacijami pravilnih po-
nudb je: 74,468.740,00 SIT (brez DDV),
72,206.470 SIT (brez DDV)

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 7. 2. 2002.
Javno podjetje – Elektro Ljubljana, d.d.

Ljubljana

Št. 332/02 Ob-63452
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: optična povezava RTP Potoška
vas-RP Izlake:

– kabel
– montažni material in PE/HD cevi,
– montaža in spajanje kabla,
– montaža, meritve in druga dela,
– ostali stroški.
Dostava razpisanega blaga je RTP Poto-

ška vas-RP Izlake.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– rok izvedbe (7% delež),
– reference izvajalca montaže (5% de-

lež),
– rok plačila (5% delež)
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tegrad d.d., Kamni-
ška 41, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,500.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 19,344.446 SIT (brez DDV),
18,198.254,30 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 7. 2. 2002.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 044-01/95-1/7 Ob-63472
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov
matjaz.vovk@dz-rs.si.

3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava papirja in kartona, mag-
netno-optičnih medijev, avdio in video
trakov ter tonerjev; Šubičeva ulica 4,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1) cena, 2) dobavni rok;
izbrani ponudniki za segmente številka 1
(papir in karton), 2 (tonerji in barve za foto-
kopirne stroje), 3 (tonerji za laserske ti-
skalnike, kartuše za InkJet tiskalnike in tra-
kovi za matrične tiskalnike) in 4 (magnetni,
optični in magnetno-optični mediji) so ob

upoštevanju tehničnih zahtev, opisov bla-
ga, plačilnih pogojev, kraja dobave in vzor-
ca pogodbe ter uporabi meril prejeli najve-
čje število točk. Za segment številka 5
(magnetofonski trakovi, avdio in video ka-
sete) ni ostala nobena pravilna ponudba,
zato  naročilo  za  ta  segment  ni  bilo
oddano.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: segment številka 1 (pa-
pir in karton): Contal d.o.o., Peričeva ulica
29, 1000 Ljubljana; segment številka 2 (to-
nerji in barve za fotokopirne stroje): Ander-
wald d.o.o., Brodska cesta 21, 1210 Ljub-
ljana-Šentvid; segment številka 3 (tonerji za
laserske tiskalnike, kartuše za InkJet tiskal-
nike in trakovi za matrične tiskalnike): Birox
d.o.o., Tržaška cesta 261, 1000 Ljubljana;
segment številka 4 (magnetni, optični in
magnetno-optični mediji): DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Divizija Trgovina, Mali trg
6, 1538 Ljubljana; segment številka 5 (mag-
netofonski trakovi, avdio in video kasete):
naročilo se ne odda.

7. Pogodbena vrednost: segment šte-
vilka 1 (papir in karton): 57,853.700 SIT;
segment številka 2 (tonerji in barve za foto-
kopirne stroje): 2,166.311,70 SIT; seg-
ment številka 3 (tonerji za laserske tiskalni-
ke, kartuše za InkJet tiskalnike in trakovi za
matrične tiskalnike): 13,386.269,70 SIT;
segment številka 4 (magnetni, optični in
magnetno-optični mediji): 3,606.753,50
SIT; segment številka 5 (magnetofonski tra-
kovi, avdio in video kasete): naročilo se ne
odda. V pogodbenih vrednostih je upošte-
van davek na dodano vrednost.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: segment
številka 1 (papir in karton): 4; segment šte-
vilka 2 (tonerji in barve za fotokopirne stro-
je): 4; segment številka 3 (tonerji za laser-
ske tiskalnike, kartuše za InkJet tiskalnike
in trakovi za matrične tiskalnike): 4; seg-
ment številka 4 (magnetni, optični in mag-
netno-optični mediji): 3; segment številka
5 (magnetofonski trakovi, avdio in video
kasete): 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: segment številka 1 (papir in kar-
ton): 81,196.127,60 SIT/57,853.700
SIT; segment številka 2 (tonerji in barve za
fotokopirne stroje): 2,859.811,87 SIT/
2,166.311,70 SIT; segment številka 3
(tonerji za laserske tiskalnike, kartuše za
InkJet  tiskalnike  in  trakovi  za  matrič-
ne tiskalnike): 15,064.818,33 SIT/
13,386.269,70 SIT; segment številka 4
(magnetni, optični in magnetno-optični me-
diji): 4,163.661,25 SIT/3,606.753,50
SIT; segment številka 5 (magnetofonski tra-
kovi, avdio in video kasete): naročilo se ne
odda. V ponudbenih vrednostih je upošte-
van davek na dodano vrednost.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 1. 2002.

Republika Slovenija
Državni zbor
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 35205-24/2001 Ob-63154
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.

3. Datum izbire: 17. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
omrežja v naselju Vaneča – II. in III. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, te-
hnična ocena 30% (od tega: rok izvedbe
30%, plačilni pogoji 25%, reference 25%,
garancijski rok 20%). Najugodnejša je bila
ponudba, ki je po zgoraj navedenih merilih
prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Blisk montaža
d.d. Murska Sobota, Plese 9, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 72,720.245
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,065.183 SIT, 72,720.245 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2002.
Občina Puconci

Ob-63229
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete

20, 9232 Črenšovci, tel. 02/57-35-750,
faks 02/57-35-758, e-mail: obcina.cren-
sovci@siol.net.

3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: VI. faza kanalizacije v
KS Črenšovci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 107,259.595
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 125,106.934,50 SIT, 106,365.765,07
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001,
Ob-56378.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Občina Črenšovci

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. 011-04-8/01 Ob-63151
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 20. 12. 2001
4. Vrsta in obseg storitev: ekonomič-

na vsebnost silikatnega drobirja v asfalt-
nih obrabnih plasteh.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351 a,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,990.850
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,883.554 SIT, 6,950.552 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-63152
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: gospodarne

letne in pomladne osne obremenitve na
državnih cestah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,300.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,262.805 SIT, 7,140.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 260-7/01-30 Ob-63165
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstruk-

cija infrastrukture in paviljonov na loka-
ciji Stara Gora “Dergančevo”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 83,882.807,90
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 117,961.486 SIT, 83,882.807,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 1. 2002.
Splošna bolnišnica

dr. Franca Derganca, Nova Gorica

Št. 403-4/01-0066/02 Ob-63227
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, tel. 01/478-54-91, tele-
faks 01/25-14-584, e-naslov: mf.razpi-
si@mf-rs.si.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

računalniško podprtega enotnega raču-
novodskega sistema Ministrstva za fi-
nance, v nadaljevanju: MFERAC (I A, zap.
št. 7 - računalniške storitve in sorodne opre-
me) - javni razpis je objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7. 2001, stran
4512, Ob-52726.

Naloge sistema MFERAC
Vzdrževanje sistema MFERAC pokriva

naslednje (poslovne) naloge:
1. izvrševanje državnega proračuna:
1.1 izvrševanje državnega proračuna,
1.2 evidenca javnega dolga;
2. glavna knjiga in saldakonti;
4. stroški dela in drugi osebni prejemki

in sredstev proračuna:
4.1 obračun in nakazovanje stroškov

dela,
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4.2 kadrovska evidenca;
5. sistem vodenja osnovnih sredstev;
6. tolarska in devizna blagajna;
7. stanovanjski krediti in najemnine.
Aktivnosti vzdrževanja sistema MFERAC
Vzdrževanje sistema MFERAC vključuje

naslednje aktivnosti:

Zap. oznaka Vrsta aktivnosti

(a) vodenje
(b) upravljanje kakovosti
(c) upravljanje okolja
(d) analiza
(e) izobraževanje
(f) programiranje
(g) administriranje
(h) pomoč
(i) razmnoževanje
(j) najem predavalnice

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek je potekal po
1. točki drugega odstavka 20. člena; pri-
speli sta dve ponudbi, vendar le ena pravil-
na. S sklepom Državne revizijske komisije
je bil razveljavljen celotni postopek, ker je
naročniku ostala le ena sama pravilna po-
nudba (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo oddal javno naročilo po
2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: objava namere (Uradni list RS, št.
66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob-32861), ob-
java odprtega postopka (Uradni list RS, št.
36-38 z dne 18. 5. 2001, Ob-48824).

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 1. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Št. 403-10/01 - 20/01 - ZV 2002 Ob-63285
1. Naročnik: Ministrstvo za finance,

Davčna uprava RS., Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

vozil Davčne uprave Republike Sloveni-
je za leto 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,698.470
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri prejete
ponudbe, dve pravilni ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 16,270.643,50 SIT, 12,689.470
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 266-50/01 Ob-63368
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tekoče

vzdrževanje objektov na mejnih preho-
dih Republike Slovenije (I. sklop: vzdrže-
vanje električnih napeljav in naprav; II. sk-
lop: vzdrževanje strojnih napeljav in naprav;
III. sklop: razna manjša gradbena in za-
ključna dela).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena - do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve oziroma dela v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila - skupaj naj-
več 23 točk,

– finančna sposobnost ponudnika - 5
točk,

– certifikat ISO 9001 - 4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– I. sklop (vzdrževanje električnih nape-

ljav in naprav): Prekmurka b.o., Slomškova
ulica 25, 9000 Murska Sobota; Elektro Tab-
ga d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Mari-
bor; Anchi Inženiring d.o.o., Bistriška cesta
99, 2319 Poljčane;

– II. sklop (vzdrževanje strojnih napeljav
in naprav): Anchi Inženiring d.o.o., Bistriška
cesta 99, 2319 Poljčane; PIL 2 Inženiring
d.o.o., Brezje 1, 1290 Grosuplje;

– III. sklop (razna manjša gradbena in
zaključna dela): Anchi Inženiring d.o.o.,
Bistriška cesta 99, 2319 Poljčane; Adapta-
cije Vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: ocenjene po-
godbene vrednosti:

– I. sklop (vzdrževanje električnih nape-
ljav in naprav): Prekmurka b.o., Slomškova
ulica 25, 9000 Murska Sobota - 1,800.000
SIT; Elektro Tabga d.o.o., Radovanova uli-
ca 2, 2000 Maribor - 5,500.000 SIT; Anchi
Inženiring d.o.o., Bistriška cesta 99, 2319
Poljčane - 7,500.000 SIT;

– II. sklop (vzdrževanje strojnih napeljav
in naprav): Anchi Inženiring d.o.o., Bistriška
cesta 99, 2319 Poljčane - 8,000.000 SIT;
PIL 2 Inženiring d.o.o., Brezje 1, 1290 Gro-
suplje - 5,000.000 SIT;

– III. sklop (razna manjša gradbena in
zaključna dela): Anchi Inženiring d.o.o.,
Bistriška cesta 99, 2319 Poljčane -
10,000.000 SIT; Adaptacije Vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana
- 10,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– I. sklop: 18,865.010,50 SIT,
13,980.953 SIT;

– II. sklop: 6,332.882,50 SIT,
3,845.082,78 SIT;

– III. sklop: 18,965.946,30 SIT,
13,505.149,35 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovitev javnega razpisa za čišče-
nje, komunalne storitve in tekoče vzdrževa-
nje objektov na mejnih prehodih Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40-41/01 z
dne 25. 5. 2001, Ob-49149).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2002.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Podelitev koncesij

Št. 02-46/14 Ob-63159
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/237-31-00, faks
04/237-31-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za or-
ganizacijo in izvajanje javnega mestne-
ga potniškega prometa; 1 A kategorija 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: največ 2 meseca
po podpisu pogodbe, za obdobje 10 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina
Kranj, Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe, soba 215, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Marjan Vidic, tel.
04/237-31-53, faks 04/237-31-07,
e-mail: marjan.vidic@kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 25.000 SIT na transakcijski
račun Mestne občine Kranj št.
01000-0100006404, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za parkirne avtomate“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, tajništvo oddelka za go-
spodarske javne službe, soba 215, 2. nad-
stropje, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 4. 2002 ob 13. uri,
v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, v sobi št. 9, pritličje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 tolarjev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01).

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

– registracija ponudnika:
a) pravne osebe morajo priložiti izpisek

iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni od
objave tega razpisa;

b) samostojni podjetnik mora priložiti pri-
glasitveni list DURS, ne starejši od 30 dni
od objave tega razpisa;

– dokazilo sodišča, da podjetje ni v po-
stopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku, ne starejše od 30 dni
od te objave razpisa, ali dokazilo DURS, da
samostojni podjetnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;

– dokazilo sodišča o nekaznovanosti
vodstvenih delavcev ponudnika v zvezi s po-
slovanjem v zadnjih 5 letih pred razpisom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
objave razpisa;

– dokazilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
odločbe, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;

– potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve v skladu s predpisi dr-
žave, ne starejše od 30 dni od objave raz-
pisa;

– izjavo ponudnika pod kazensko odgo-
vornostjo, da ima ponudnik poravnane vse
poslovne obveznosti;

– bilanco stanja in uspeha za leto 1998,
1999 in 2000;

– finančna dokazila:
a) pravne osebe: podatke o boniteti in

plačilni sposobnosti (obrazca o boniteti
BON 1 in BON 2, oziroma BON 3 ali podo-
bno dokazilo banke ali druge ustrezne orga-
nizacije v izvirniku), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva razpisa;

b) samostojni podjetnik: davčna odmera
za leto 1998, 1999 in 2000;

– seznam najvažnejših opravljenih sto-
ritev s področja predmeta tega razpisa v
zadnjih treh letih s potrdili naročnikov (re-
ference);

– navedba trenutne tehnične in kadrov-
ske usposobljenosti za izvajanje storitve;

– veljavne licence za izvajanje potniške-
ga prometa z avtobusi, za vsak avtobus ki
bo vozil potnike v okviru izvajanja koncesije;

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti za izvaja-
nje storitve.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Odlok o organizaciji in načinu izvajanja
javnega mestnega prometa (Ur. l. RS, št.
95/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj do vključno 15. 5. 2002, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
22. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena prevoza zaračunana potniku:
– najnižja ponujena cena prevoza zara-

čunana potnikom: 100 točk,
– ostale ponudbe po formuli: višina naj-

nižje ponudbe pomnoženo s 100 deljeno z
višino ponudbe. Točke se zaokrožijo na ce-
lo vrednost;

b) višina subvencije v ceni prevoza zara-
čunane potniku v odstotkih od cene prevo-
za zaračunane potniku:

– najnižji odstotek subvencije v ceni pre-
voza zaračunane potniku: 80 točk;

– ostale ponudbe po formuli: višina naj-
nižjega odstotka subvencije ponudbe po-
množeno s 100 deljeno z višino ponudbe.
Točke se zaokrožijo na celo vrednost.

c) možnost ene zamenjave linije, presto-
pa potnika iz ene linije na drugo linijo, brez
doplačila pri ceni vozovnice ali plačila do-
datne vozovnice: 50 točk;

d) število voženj na posameznih linijah
(frekvenca):

– najvišje število voženj na liniji, ki ima
najmanj voženj z odhodom iz končne posta-
je proti Kranju v časovnem obdobju od 6.30
do 20. ure: 50 točk,

– ostale ponudbe po formuli: ponujeno
število voženj na liniji, ki ima najmanj vo-
ženj v časovnem obdobju, pomnoženo s
50 in deljeno z največjim ponujenim števi-
lom voženj na liniji, ki ima najmanjše število
voženj v časovnem obdobju od 6.30 do
20. ure;

e) število novih linij: 100 točk;
f) povprečna starost voznega parka do 5

let: 50 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere

največ točk. V primeru, da imata dva ali več
ponudnikov enako število točk, je najugo-
dnejši ponudnik tisti, ki ponudi nižjo ceno
prevoza, nižji odstotek subvencije v ceni
prevoza in ima večje število voženj na liniji,
kjer je najmanjše število voženj v časovnem
obdobju od 6.30 do 20. ure.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ne.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Kranj

Javni razpisi

Ob-62995
Obvestilo

Javni razpis za izbor programov javnih
del v RS za obdobje 2002-2003, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 86 z dne 2. 11.
2001 in dopolnitve objavljene v Ur. l. RS,
št. 91 z dne 16. 11. 2001 se zapira zaradi
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za
leto 2002. Zavod RS za zaposlovanje bo
razpis za leto 2003 ponovno objavil pred-
vidoma do konca junija 2002, za leto 2002
pa ga bo ponovno objavil v primeru, da vsa
dodeljena sredstva ne bodo porabljena.

Zavod RS za zaposlovanje“

Št. 003/02 Ob-63331

Javni razpis za gradbena dela
Izgradnja kanalizacijskega sistema in

čistilne naprave Slovenska Bistrica
Slovenija

1. Številka objave: Europeaid/
112228/D/W/SI.

2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.

3. Program: Phare Supplementary In-
vestment Facility.

4. Financiranje: SI-0007.01.
5. Naročnik: Občina Slovenska Bistri-

ca, Kolodvorska cesta 10, 2310 Sloven-
ska Bistrica, Slovenija.

Pogodba
6. Opis projekta
Projekt kanalizacijskega sistema in či-

stilne naprave Slovenska Bistrica vključuje
projektiranje in izgradnjo nove čistilne na-
prave kapacitete 15.000 PE za kompletno
biološko čiščenje ter razširitev kanalizacij-
skega omrežja v kraju Slovenska Bistrica
in njeni okolici s ciljem zmanjšanja onesna-
ževanja reke Dravinje in reke Drave.

Izvajalec bo moral pripraviti izvedbene
načrte, izvesti gradbena dela, dobavo in
namestitev opreme ter opraviti prevzem ob-
jektov.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
En (1) sklop: izgradnja kanalizacijskega

sistema in čistilne naprave Slovenska Bistri-
ca, št. SI-0007.01.01.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelu-

jejo fizične in pravne osebe (posamezno
ali na podlagi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij) iz držav članic Evrop-
ske Unije in držav in območij, ki jih pokriva
Phare program, iz katerega je pogodba
financirana. Vse blago, ki bo dobavljeno v
okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da ni-

so v enem od postopku ali stanj navedenem
v odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z
zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi po-

djetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osno-
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vi skupnega nastopa – joint venture/kon-
zorcij in podizvajalci) lahko predložijo sa-
mo eno ponudbo za razpisana dela. Delne
ponudbe ali variantne rešitve se ne bodo
upoštevale.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo

predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 2% ponudbene cene
brez davkov, v EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora biti veljavna najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb. Garancija
za resnost ponudbe bo neuspešnim ponu-
dnikom vrnjena po zaključku postopka jav-
nega razpisa in uspešnemu(im) ponudni-
ku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10% pogodbene vredno-
sti, v EUR. Garancija mora biti predložena
v 30 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v pod-
pis. V primeru, če izbrani ponudnik ne pre-
dloži take garancije v predpisanem roku,
bo pogodba nična. Pripravljena je lahko
nova pogodba in poslana v podpis dru-
gemu najugodnejšemu, ustreznemu po-
nudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek na dan, dolo-
čen v razpisni dokumentaciji, na naslovu:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slove-
nija. Sodelovanje na informativnem sestan-
ku in ogledu kraja gradbišča je priporoče-
no, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 700

dni po izdaji Pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti

ponudnikov in izbor najugodnejše po-
nudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lah-
ko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa
samostojno ali 50% del, če je vodilni par-
tner v ponudbenem konzorciju;

– letni promet gradbenih del vsako leto
v letih 1999, 2000 in 2001 mora presega-
ti 10,800.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisa-
nimi deli;

– projektant mora imeti izkušnje s pro-
jektiranjem najmanj 3 tovrstnih, po zaple-
tenosti primerljivih projektov v zadnjih 5
letih;

– dostop do posojila, ki mora presegati
1,350.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe

Komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriteri-
jem in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno do-
kumentacijo v višini 600 EUR na račun: Po-
murska banka d. d., Bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, št. računa
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(za tuje ponudnike) ali v SIT na račun APP
Slovenije, št. računa 50100-601-123312
(za domače ponudnike), s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo izgradnja kanalizacij-
skega sistema in čistilne naprave Slovenska
Bistrica”. Za vplačila v SIT je veljaven pro-
dajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave tega razpisa. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo
ponudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, faks št.:
+386 1 234 00 87 (z navedbo številke ob-
jave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasne-

je do 6. maja 2002 do 12. ure po lokal-
nem času, na naslednji naslov: Občina Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 6. ma-

ja 2002 ob 13. uri po lokalnem času, na
naslednjem naslovu: Občina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slo-
venska Bistrica, Slovenija.

21. Pravna osnova
Council Regulation (EC) No. 3906/89

of 18th December 1989 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, z dopolnili.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 003/02 Ob-63332

Works Procurement Notice
Construction of Sewage System and

Wastewater Treatment Plant
Slovenska Bistrica

Slovenia
1. Publication reference: Europeaid/

112228/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Ten-

der.
3. Programme: Phare Supplementary

Investment Facility.
4. Financing: SI-0007.01.
5. Contracting authority: Municipality of

Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia.

Contract Specification
6. Contract description
The Sewege System and Wastewater

Plant Slovenska Bistrica consists of de-
signing and construction of entirely new
Wastewater treatment plant for 15.000 PE
to provide full biological treatment and up-
grading the sewerage network in the City
of Slovenska Bistrica and its outskirts in
order to reduce effluent burden to Dravinja
and Drava rivers.

The Contractor shall carry out the fol-
lowing tasks: detailed design, construction
and commissioning of the above facilities.

7. Number and titles of lots
Single lot: Construction of Sewage Sys-

tem and Wastewater Treatment Plant Slov-
enska Bistrica, No SI-0007.01.01

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of Tenderers) of the
Member States and the countries and ter-
ritories of the regions covered and/or au-
thorized by the Regulation or the specific
instruments applicable to the ISPA Pro-
gramme under which the contract is fi-
nanced. All goods provided for in the con-
tract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration

that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations contracts
(available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and sub-
contractors) may submit only offers for the
whole of the Works. No partial tenders or
variant solutions will be considered.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender. The Tender Bond
shall have validity of not less than 120
days from the date of opening the Ten-
ders. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of
the contract by all parties.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be request-

ed to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in EUR when
countersigning the contract. This must be
delivered within 30 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for

prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 1. 2. 2002 / Stran 803

at the premises of the Municipality of Slov-
enska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia. Par-
ticipation to the information meeting and
site visit is recommended, but not com-
pulsory.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submis-
sion of tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within

700 days after the issue of the Letter of
Commencement.

Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:

– a sole tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works,

– each individual annual turnover in
construction works for the years 1999,
2000 and 2001 should exceed EUR
10,800.000;

– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexi-
ty comparable to the tendered works dur-
ing last 3 years;

– the Designers shall have experience
in designing at least 3 projects of the same
nature and complexity over the last five 5
years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 1,350.000.

17. Award criteria
A Tenderer whose Tender has been de-

termined to meet the administrative and
technical criteria and has offered the low-
est price will be awarded the contract.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
Tender Documents may be obtained

upon written request submitted to the Con-
sulting Engineer: SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386 1
234 00 87, against the proof that a
non-refundable Tender Fee of EUR 500,
which excludes courier delivery, has been
credited to the Pomurska banka d. d.,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
SWIFT LJBASI2X 340-27620-89515/6,
account No 51900-620-203-340-
719106-756-89515/6 (for foreign Ten-
derers) or in SIT to the APP Slovenije, ac-
count No 50100-601-123312 (for local
tenderers), with the notice “For tender dos-
sier Construction of sewage system and
wastewater treatment plant Slovenska Bis-
trica”. For the payments the selling ex-
change rate issued by the Bank of Slove-
nia on the day of the announcement in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
is relevant. The tender dossier is also avail-
able for inspection at the premises of the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana. Tenders
must be submitted using the standard ten-
der form included in the tender dossier,

whose format and instructions must be
strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386
1 234 00 87 (mentioning the Publication
reference shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
ders. The Contracting Authority must reply
to all tenderers’ question at least 11 days
before the deadline for submission of ten-
ders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 06 May 2002 at 12:00 hrs local
time to the following address: Municipality
of Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 06 May at 13:00 hrs local time
at the following address: Municipality of
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia.

21. Legal basis
Council Regulation (EC) No. 3906/89

of 18th December 1989 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, with amendments.

Municipality of Slovenska Bistrica

Št. 129/2002 Ob-63341
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št.
8/91-I), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01), Pravilnika o financira-
nju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 62/96, 11/98, 48/99
in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 100/99, MP- 29/99), in Zapisnika o 2.
zasedanju Skupnega slovensko-ameriške-
ga odbora za znanstveno tehnološko so-
delovanje z dne 11. 9. 2001, Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-ameriških znanstveno
tehnoloških projektov v obdobju

2002 – 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev:

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko – ameriških projektov v obdobju
od 1. 3. 2002 do 31. 12. 2003 (kratki
obiski do 14 dni, dolgi obiski od 15 do 30
dni).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– mednarodni prevozni stroški za slo-
venske raziskovalce ob obiskih v ZDA,

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za ameriške raziskovalce ob obi-
skih v Republiki Sloveniji (kratki obiski –
do 14 dni),

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečno v SIT protivrednosti za
ameriške raziskovalce ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji (dolgi obiski – od 15 do
30 dni).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja v ZDA in prevoznih stroškov ameri-
ških partnerjev ob obiskih v Republiki Slo-
veniji dogovoriti s svojimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;

– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave

v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehni-
ki, družboslovju in humanistiki;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91-I);

– vsebine predlogov projektov se mo-
rajo navezovati na s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport financirane pro-
grame JRO ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega in apli-
kativnega raziskovanja, ali s strani Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport sofinan-
cirane mednarodne projekte (zlasti npr. so-
delovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev) oziroma na s strani Ministrstva
za gospodarstvo sofinancirane razvojno te-
hnološke projekte (obvezno navesti šifre in
naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja predvidenih raziskav.

5. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbe-

ni in gospodarski razvoj Republike Slo-
venije,

– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-
nost raziskav,

– interes za sodelovanje – komplemen-
tarnost skupin,

– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– dosedanje sodelovanje z ameriškim

partnerjem,
– prednost pri izbiri bodo imeli projekti,

ki jih financirajo ameriške agencije.
6. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s

podatki o vlagatelju, nosilcu projekta in
ostalih sodelujočih raziskovalcih, vsebino
projekta  ter  podatki  o  ameriškem  part-
nerju,

b) kratka življenjepisa nosilca projekta
in ameriškega partnerja z najpomembnej-
šimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,

c) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani,

d) pregled predlaganih obiskov za dve
leti,

e) opis dosedanjega sodelovanja ter na-
vedbo skupnih publikacij,
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f) dokazilo o ameriškem sofinanciranju
projekta (pisna izjava ameriškega partnerja
o sofinanciranju medsebojnih obiskov).

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.

8. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je 1. 3. 2002.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 3. 2002 do 31. 12. 2003.

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga za sofinancira-
nje slovensko-ameriških projektov v obdob-
ju 2002 – 2003“ morajo vlagatelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo
RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne gle-
de na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 22. 2. 2002 do 12. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka od-
prla strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
ponedeljek, 25. 2. 2002 ob 9. uri.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja vlog.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, tel. 01/47-84-690, elektronska
pošta: alenka.mihailovski@gov.si. Razpis in
prijavni obrazci bodo po objavi tega razpi-
sa objavljeni tudi na spletnih straneh Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, vla-
gatelji pa razpisno dokumentacijo jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport

Št. 130/2001 Ob-63330
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja RS (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na

mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v

svetu za leto 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferen-

cah v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanja slovenskih znanstvenih

združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpi-

sa je ad a) 20,000.000 SIT in ad b)
16,000.000 SIT

4. Predmet razpisa pod a) in b) 2. toč-
ke mora biti uresničen v letu 2002.

Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev
za leto 2002.

5. V skladu s Pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstve-

nega sodelovanja Republike Slovenije mi-
nistrstvo lahko sofinancira:

ad a)
– mednarodne prevozne stroške (po

APEX oziroma drugi najbolj ekonomični ta-
rifi letalske vozovnice) za udeležbo sloven-
skih znanstvenikov na mednarodnih konfe-
rencah v tujini pod pogojem, da so na njih
udeleženi z vabljenimi predavanji.

Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo ministrstvo financiralo:

– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konfe-
rencah posameznemu slovenskemu pre-
davatelju v letu 2002,

– potne stroške praviloma največ dve-
ma vabljenima predavateljema z iste insti-
tucije za udeležbo na isti mednarodni kon-
ferenci.

ad b) 1.
– članarine slovenskih znanstvenih

združenj v mednarodnih nevladnih znan-
stvenih združenjih za leto 2002 v višini od
40.000 SIT do 190.000 SIT. Ministrstvo
ne sofinancira članarin sekcijam znanstve-
nih združenj in posameznikom;

ad b) 2.
– delovanje slovenskih predstavnikov,

izvoljenih za predsednike, podpredsedni-
ke, generalne sekretarje ali člane vodstve-
nih organov mednarodnih znanstvenih
združenj v višini mednarodnih prevoznih
stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljav-
na Uredba o povračilu stroškov za službe-
na potovanja v tujino, za udeležbe na zase-
danjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj;

ad b) 3.
– nadomestila za strokovna opravila v zve-

zi z opravljanjem funkcije predsednikov in
generalnih sekretarjev mednarodnih znan-
stvenih združenj največ do 200.000 SIT let-
no s tem, da posamezno slovensko znan-
stveno združenje ne more prejeti več kot
enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v
mednarodnih znanstvenih združenjih letno.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije in zasebni raziskovalci,

ki izvajajo nacionalni raziskovalni program;
– slovenska znanstvena združenja, ki so

vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj pri ministrstvu;

– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;

– aktivni raziskovalci, izvoljeni za pred-
sednike, podpredsednike, generalne se-
kretarje ali člane vodstvenih organov med-
narodnih znanstvenih združenj.

7. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen in podpisan prijavni obrazec, katere-
mu je potrebno obvezno priložiti naslednje
priloge:

ad a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno pre-

davanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni

APEX ali druge najbolj ekonomične tarife
letalske vozovnice);

ad b) 1.
– kopijo računa mednarodnega znan-

stvenega združenja za članarino za leto
2002;

ad b) 2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju (za vsakega
funkcionarja je potrebno pripraviti poseben
prijavni obrazec),

– predračun stroškov (vključno s potr-
dilom o ceni APEX ali druge najbolj ekono-
mične tarife letalske vozovnice),

ad b) 3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani

dobijo na domači strani MŠZŠ ali dvignejo
vsak dan od dneva objave razpisa do 1. 9.
2001 v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu Sek-
torja za mednarodno znanstveno sodelo-
vanje.

9. Merila za izbiro vlog za sofinancira-
nje: v postopku za izbiranje vlog za sofi-
nanciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno oprem-
ljene vloge, ki izpolnjujejo vse z javnim raz-
pisom zahtevane pogoje.

10. Vloge za sofinanciranje z vso potre-
bno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj –
Vloga za javni razpis za sofinanciranje ude-
ležb na mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in za delovanje slo-
venskih znanstvenih združenj v svetu“ ter
navedbo vlagatelja na naslovni strani mora-
jo vlagatelji dostaviti v glavno pisarno Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.

11. Pravilno označene vloge za sofi-
nanciranje, ki bodo prispele, ne glede na
vrsto prenosa pošiljke, do vključno 1. mar-
ca 2002, 6. maja 2002, 1. julija 2002 in
2. septembra 2002 do 14. ure, bo odprla
komisija za vodenje postopka naslednji de-
lovni dan v vsakem zgoraj navedenem me-
secu v letu 2002 ob 9. uri, v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana. Nepravočasne in nepra-
vilno opremljene oziroma oddane vloge ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.

12. O sprejetem sklepu o sofinancira-
nju bodo prijavitelji pisno obveščeni najka-
sneje v 45 dneh od dneva odpiranja pri-
spelih vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri
Albinu Babiču (tel. 01/478-46-88, e-poš-
ta: albin.babic@gov.si) ali pri Roberti Brez-
avšček (tel. 478-46-13, e-pošta: rober-
ta.brezavscek@gov.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-63484
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravniš-
tvu in strokovnih izpitih strokovnih delav-
cev v športu (Uradni list RS, št. 35/00) in
Letnega programa športa Vlade Republike
Slovenije v letu 2002 objavlja

javni razpis
pripravniških mest strokovnih

delavcev v športu za leto 2002/2003
v športnih društvih, nacionalnih panož-

nih športnih zvezah, zvezah športnih druš-
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tev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavo-
dih, gospodarskih družbah, pri zasebnikih
in drugih organizacijah, registriranih za
opravljanje dejavnosti v športu in ustano-
vah, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu (v nadaljnjem besedilu:
izvajalci letnega programa športa).

Predmet razpisa
Ministrstvo razpisuje štiri pripravniška

mesta, po dva v vsakem razpisnem roku in
bo sofinanciralo bruto osebne dohodke iz-
branih pripravnikov za čas trajanja priprav-
ništva.

Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in Pravilnika o pripravništvu in
strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu (Uradni list RS, št. 35/00) izpolnju-
jejo pogoje za opravljanje strokovnega de-
la v športu pri izvajalcu letnega programa
športa.

Postopek prijave
Kandidati za pripravništvo se prijavijo

na obrazcu MŠZŠ-09 Obr. 10 – Prijavnica
na razpis pripravniških mest na področju
športa. Priložiti je potrebno tudi obrazec
MŠZŠ-09 Obr.9 – Izjava izvajalca letnega
programa športa. Obrazca lahko kandidati
dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport – Urad za šport, Trubarjeva 3, Ljub-
ljana vsak delavnik med osmo in petnajsto
uro. K prijavi je potrebno priložiti tudi do-
kazilo o visokošolski izobrazbi športne
smeri (overjena kopija diplome).

Rok prijave
– 1. 3. 2002 z začetkom dela 1. 4.

2002 in
– 30. 9. 2002 za začetkom dela 1. 11.

2002.
Način prijave
Prijave  sprejema  Ministrstvo  za  šol-

stvo, znanost in šport- Urad za šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v
zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko
poslane po pošti, najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Na ovojnici mora biti raz-
vidno:

– polni naslov vlagatelja in ministrstva in
– pripis “Javni razpis - pripravništvo

2002”.
Nepopolnih in neustreznih vlog ne bo-

mo obravnavali.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pri-

pravniških mest na področju športa za leto
2002/2003 lahko dobite na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport – Urad za šport,
tel. 01/244-11-14.

Izbor in razporejanje
Pri izbiri bodo imeli prednost:
– štipendisti Ministrstva za šolstvo, zna-

nost in šport in
– diplomanti trenerske smeri Fakultete

za šport v olimpijskih športih, iz prvega,
drugega ali tretjega razreda na osnovi Pra-
vilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na dr-
žavni ravni v RS,

– pri izboru bo upoštevana tudi regijska
razporeditev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od poteka roka
prijave.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-63357
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2002 (Uradni list
RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objav-
lja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

javni razpis
za sofinanciranje programov v

podporo družini v letu 2002
I. Predmet razpisa so:
A) programi v podporo različnim družin-

skim oblikam,
B) preventivni programi za ogrožene

skupine otrok in mladostnikov,
C) preventivni programi za preprečeva-

nje nasilja v družinah.
II. Orientacijska vrednost sredstev raz-

pisa je 38,000.000 tolarjev.
III. Sredstva morajo biti porabljena do

31. 12. 2002.
IV. Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti v Republiki Sloveniji, in:

1. izvajajo program v Republiki Slove-
niji;

2. so registrirane za opravljanje dejav-
nosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321,
85.322, 85.323, 91.330 in 80.422 po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št 34/94, 3/95, 33/95,
15/96 in 89/98) ali je ta dejavnost razvi-
dna iz vpisa v sodni register ali pa so re-
gistrirane za opravljanje te dejavnosti pri
državnih organih;

3. program izvajajo v skladu s kodek-
som etičnih načel v socialnem varstvu;

4. imajo zagotovljene prostorske mož-
nosti za izvajanje programa;

5. imajo načrt izvajanja programa, ki
vsebuje vse elemente, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji;

6. imajo izdelan finančni načrt, iz kate-
rega so razvidni prihodki in odhodki za iz-
vedbo programa.

V. Kriteriji za izbor:
A) Izločeni bodo programi, ki niso pred-

met razpisa in programi, ki so sestavni del
javne službe.

B) Pri izboru programov bodo upošte-
vani naslednji kriteriji:

1. jasno zastavljeni cilji programa;
2. metode dela v programu zagotavljajo

doseganje ciljev;
3. natančno opredeljeni uporabniki pro-

grama;
4. predvideno število ur vključenosti po-

sameznega uporabnika v program v dolo-
čenem časovnem obdobju zagotavlja do-
seganje ciljev;

5. primerna usposobljenost izvajalcev z
ustreznimi referencami;

6. izvajalci programa so tudi prosto-
voljci;

7. nosilec izvajanja programa je nevla-
dna organizacija;

8. program uvaja inovativne metode
dela;

9. uspešno izvajanje programa v prete-
klih letih;

10. predvidene so ustrezne metode
spremljanja in ocenjevanja učinkov pro-
grama;

11. program mora biti ovrednoten na
način, ki zagotavlja jasen pregled vseh
prihodkov in odhodkov; med prihodke je
potrebno vključiti vse predvidene vire, med
odhodke pa je potrebno vključiti vse
predvidene odhodke, ki morajo biti skladni
z načrtovanimi dejavnostmi programa;

12. glede na število uporabnikov pred-
videni odhodki programa ne smejo biti
bistveno višji od stroškov v istovrstnih pro-
gramih, razen v primerih, ko je odstopanje
utemeljeno glede na cilje in druge speci-
fičnosti programa.

Programi bodo ocenjeni v skladu z zgo-
raj navedenimi kriteriji. Posamezni kriterij
bo ovrednoten z 0 ali 1 točko. Programi, ki
od možnih 12 točk ne bodo zbrali 8 točk,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.

VI. Merila za sofinanciranje:
1. sofinancirani bodo stroški izvajanja

programa – stroški dela redno zaposlenih,
izdatki za blago in storitve, vezani na izvaja-
nje programa, kamor sodijo tudi stroški pla-
čil vseh oblik dela izven redne zaposlitve,
stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce;

2. pri odmeri višine sredstev za blago in
storitve bo upoštevana nujnost posamez-
nega stroška za izvajanje programa ter pri-
merjava višine stroškov na uporabnika med
posameznimi istovrstnimi programi;

3. pri določitvi deleža sredstev sofinan-
ciranja bo upoštevano število prijavljenih
programov, ki bodo ustrezali kriterijem, in
razpoložljiva sredstva razpisa.

VII. Obvezna  oblika  in  vsebina  po-
nudbe:

1. prijava na obrazcu “Prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov v pod-
poro družini za leto 2002“;

2. priloge, zahtevane v obrazcu;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti Statističnega urada Republi-
ke Slovenije ali sklep o vpisu v sodni regi-
ster oziroma priglasitveni list za fizične ose-
be ali odločba o registraciji društva in sta-
tut društva;

4. izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.

Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z na-
tančno oznako na sprednji strani: “Ne od-
piraj – javni razpis programov v podporo
družini“.

Vsak program mora biti predložen v svoji
kuverti.

Nepravočasne  ali  nepravilno  označe-
ne ponudbe bodo neodprte vrnjene po-
nudnikom, zato morajo biti na hrbtni strani
kuverte  opremljene  z  naslovom  pošilja-
telja.

VIII. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, IV. nad-
stropje, Kotnikova 5, Ljubljana ali na in-
ternetu na naslovu http://www.si-
gov.si/mddsz/index.htm.

Vse informacije v zvezi z razpisom
vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 9. in
12. uro na tel. 01/478-34–05, Lucija
Kastelic.
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IX. Rok za prijavo je do vključno 18. 3.
2002.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) oziroma če je zadnji dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

X. Komisija bo pričela z odpiranjem po-
nudb 21. 3. 2002.

Ponudniki bodo o izboru programov ob-
veščeni v 45 dneh od dneva zaključenega
odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-63473
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme za Pomurje in Pravilnika o do-
deljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v Mestni občini Murska Sobota, objav-
ljata RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Ga-
rancijska shema za Pomurje in Mestna ob-
čina Murska Sobota, v sodelovanju z Novo
Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, Divizija
Pomurje

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja

malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za

dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni vi-
šini 45,000.000 SIT. Kreditojemalec lah-
ko zaprosi tudi za poroštvo pri RRA Mura
d.o.o. “Garancijska shema za Pomurje” v
višini 50-70%, vendar garancija ne sme
presegati 5,000.000 SIT.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1 Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera za kredite znaša
TOM + 3,5%,

– doba vračanja kredita je maks. 5 let.
2.2 Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkra-

ti z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura “Garancijska shema za Pomur-
je” s poroki na podlagi notarskega spora-
zuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Kredit in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zem-

ljišč.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo gospodar-

ske družbe in samostojni podjetniki, ki iz-
polnjujejo naslednje kriterije:

– imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Murska Sobota,

– med viri financiranja imajo zagotovlje-
nih najmanj 30% lastnih sredstev,

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo RRA Mura “Garancijska shema za Po-
murje” morajo imeti status člana Garancij-
ske sheme za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kre-
dita in garancije

Prednost pri dodeljevanju kreditov bo-
do imeli prosilci, katerih projekti poleg po-
gojev, ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še
večino od naslednjih kriterijev:

– sovpadanje projekta z občinskimi raz-
vojnimi programi,

– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,

– rizičnost projekta,
– dobra boniteta.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in

garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in

garancije je razvidna iz “Obrazca Investicij-
ski krediti – garancije-vloga”, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:

– Mestna občina Murska Sobota, g. Ci-
gan, tel. 02/527-18-19,

– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, g.
Wolf, tel. 02/536-14-64.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo
se oddajo v 2 izvodih na sedežu RRA Mura
d.o.o., Lendavska 5/a, 9000 Murska
Sobota.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je odprt do

28. 2. 2002. Nepopolnih vlog komisija ne
bo obravnavala. O odločitvi bodo prosilci
obveščeni v 10 dneh od obravnave vloge
na kreditnem odboru.

Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-
čen.

8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na

mestih, ki so navedena pod 6. točko.
Mestna občina Murska Sobota
Regionalna razvojna agencija

Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje

Št. 5/02 Ob-63180
Ministrstvo za kmetijstvo in regionalni

razvoj (Madžarska) in Ministrstvo za gospo-
darstvo, Agencija RS za regionalni razvoj
(Slovenija) objavljata

razpis za prijavo projektov
za Skupni sklad za male projekte

Madžarska/Slovenija 2000
1. Objava št. HU.00.16.02 –

SI.00.08.02.
2. Program in finančna linija: Skupni

sklad za male projekte Madžarska / Slove-
nija 2000, HU.00.16.02 – SI.00.08.02,
Program čezmejnega sodelovanja Phare.

3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-
čje in trajanje projekta

(a) Vrsta dejavnosti: osnovni namen
Skupnega sklada za male projekte je nuditi
finančno podporo projektom manjšega
obsega: povezovanju ljudi na lokalni ravni
in razvojnim dejavnostim čezmejnega
značaja. Aktivnosti, primerne za sofi-
nanciranje v okviru Skupnega sklada za
male projekte, so lahko storitve in nabava
opreme. Cilj programa je povečati sposo-
bnosti lokalnih in regionalnih oblasti za raz-
vijanje in izvajanje skupnih projektov v ob-
mejni regiji.

(b) Geografsko območje: naslednja ob-
močja so primerna za podporo v okviru
Skupnega sklada za male projekte:

– Zalska in Železna županija na Mad-
žarskem in

– Pomurje (Prekmurje and Prlekija) na
slovenski strani meje (26 občin).

(c) Maksimalno trajanje projekta: 12 me-
secev.

Za natančnejše podatke glej “Navodila
prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
2000”, 12 točka.

4. Celotna vrednost tega razpisa: EUR
772.000.

5. Minimalni in maksimalni zneski do-
tacije:

(a) minimalni znesek: EUR 5.000,
(b) maksimalni znesek: EUR 50.000,
(c) maksimalni delež, ki se krije iz sred-

stev EU: 90% na Madžarskem in 75% v
Sloveniji.

6. Maksimalno število dodeljenih dota-
cij: maksimalno število dodeljenih dotacij
na državo: 80.

Merila za izbor
7. Upravičenost: kdo se lahko prijavi na

razpis?
Prijavitelji so upravičeni do dotacije sa-

mo v primeru, da zadostijo vsem nasled-
njim pogojem:

– biti morajo neprofitne ali nevladne or-
ganizacije, občine ali lokalne skupnosti v
določeni mejni regiji, županijske ali okraj-
ne organizacije, zbornice, lokalne ali regi-
onalne razvojne agencije, fundacije ali
združenja, šole;

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projek-
ta, ne smejo biti posredniki;

– imeti morajo trajne in zadostne vire
financiranja, da zagotovijo stalnost lastne
organizacije v celotnem obdobju trajanja
projekta, in če je potrebno, da tudi zagoto-
vijo finančna sredstva;

– biti morajo izkušeni in sposobni doka-
zati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skla-
dno z velikostjo projekta, za katerega so
zaprosili za dotacijo.

– sedež morajo imeti v določeni obmej-
ni regiji;

– prijavitelj mora imeti na drugi strani
meje partnerja, ki mora zadostiti istim me-
rilom glede upravičenosti kakor prijavitelj.

Predviden rok
8. Predvideni datum za obvestilo o re-

zultatih ocenjevanja: julij 2002.
Merila za izbor
9. Merila za izbor: skladna s točko 2.3

v Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na
razpisu 2000 (tj. administrativna pravilnost
vloge, primernost prijaviteljev, partnerjev
in projektov za sodelovanje na razpisu,
ocenjevanje kvalitete in finančna ocena
projekta).

Formalni pogoji za prijavo
10. Zahtevana oblika vloge in podro-

bnosti: prijavitelji morajo predložiti svojo
vlogo na predpisanem obrazcu za prijavni-
co, ki je priložen Navodilom prijaviteljem in
skladno s točko 2.2 morajo dosledno
upoštevati predpisani format in navodila.
Vsako vlogo mora ponudnik oddati v enem
podpisanem originalu in sedmih kopijah.

11. Rok za oddajo: prijave morajo biti
predložene do 5. aprila 2002 do 16. ure
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na Madžarskem na naslov: “FVM Területfe-
jlesztesi Igazgatosag, Nyugat-Dunantuli
Kepviselet, 9400 Sopron, Uj u. 12” in v
Sloveniji na naslov: “Regionalna razvojna
agencija Mura, Lendavska 5a, 9000 Mur-
ska Sobota”.

Vloge, ki jih bo naročnik prejel po tem
roku, se ne bodo upoštevale.

12. Natančni podatki
Natančni podatki o razpisu so podani v

“Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na
razpisu 2000”, ki so na voljo pri 1) FVM
Területfejlesztesi Igazgatosag, Nyugat-Du-
nantuli Kepviselet, 9400 Sopron, Uj u. 12
in 2) na Regionalni razvojni agenciji Mura,
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota ter
na spletnih straneh: www.pharereg.hu in
www.sigov.si/arr.

Vprašanja glede razpisa lahko prijavite-
lji najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
vlog naslovijo po elektronski pošti (vključ-
no s št. objave tega razpisa pod 1. točko)
na e-naslov na Madžarskem titkarsagsi-
pron@pharereg.hu in v Sloveniji na ro-
meo@rra-mura.si. Vsem prijaviteljem tudi
svetujemo, da pred rokom za oddajo re-
dno spremljajo spletno stran: www.si-
gov.si/arr in www.pharereg.hu, kjer bo na-
ročnik objavil najbolj pogosta vprašanja in
odgovore nanje.

13. Informativne delavnice
Sekretariat Skupnega sklada za male

projekte bo pripravil štiri delavnice, ki bo-
do prijaviteljem v pomoč pri pripravi pro-
jektnih predlogov, in sicer:

– v Murski Soboti, 11. 2. 2002, v Po-
murskem akademskem centru (PAC), Len-
davska 5a, ob 17. uri;

– v Ljutomeru, 12. 2. 2002, v Mestni
hiši, Glavni trg 2, ob 17. uri;

– v Lendavi, 13. 2. 2002, v Hotelu Li-
pa, Tomšičeva 2a, ob 17. uri ter

– v Radencih, 14. 2. 2002, v Ljub-
ljanskem domu, Zdraviliško naselje 14, ob
17. uri.

Regionalna razvojna agencija Mura

Št. 46502-0014/02-43/06 Ob-63293
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepov 29. in 30.
seje Sveta mestne občine Kranj z dne
19. 12. 2001 in 30. 1. 2002 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina - del zemljišča parc.

št. 1306 njiva v približni izmeri 11.035 m2,
vpisana v vl. št. 130 k.o. Primskovo za
izklicno ceno 143,20 EUR/m2 (plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila).

2. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 1308 njiva v približni izmeri 2.124 m2,
vpisana v vl. št. 130 k.o. Primskovo za
izklicno ceno 140 EUR/m2 (plačljivo v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila).

3. Nepremičnina - zemljišče parc. št.
241/6, neplodno v izmeri 302 m2, vpisana
v vl. št. 323 k.o. Primskovo za izklicno
ceno 108 EUR/m2 (plačljivo v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-

venije za EUR na dan plačila). Društvo obrt-
nikov Kranj, Likozarjeva ul. 1, 4000 Kranj
in Območna obrtna zbornica Kranj, Li-
kozarjeva 1, 4000 Kranj imata predkupno
pravico.

4. Nepremičnina – pisarna v pritličju na
naslovu Cesta 1. maja 5 v Kranju, v izmeri
31,84 m2, stoječa na zemljišču parc. št.
157/1, vpisano v vl. št. 101, za izklicno
ceno 4,999.644,70 SIT

5. Nepremičnina - enosobno stanova-
nje št. 42 v 10. nadstropju na naslovu Pla-
nina 1, Kranj, v velikosti 40,02 m2, v več-
stanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču par-
celna št. 212/2, vlož. št. 269 k.o. Huje za
izklicno ceno 7,876.535 SIT.

6. Nepremičnina - dvosobno stanovanje
št. 1 v prvem nadstropju na naslovu Savska
cesta 8, Kranj, v velikosti 58,44 m2, v več-
stanovanjski hiši, ki stoji na zemljišču par-
celna št. 419/2, vlož. št. 487 k.o. Kranj za
izklicno ceno 12,470.985 SIT.

7. Nepremičnina - enosobno stanova-
nje št. 4 v tretjem nadstropju na naslovu
Kidričeva ul. št. 4b, Kranj, v velikosti 40,86
m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na zem-
ljišču parcelna št. 881/5, vlož. št. 2138
k.o. Kranj za izklicno ceno 8,783.320 SIT.

8. Nepremičnina - enosobno stanova-
nje št. 1 v pritličju na naslovu Vrečkova ul.
2, Kranj, v velikosti 29,60 m2, v večstano-
vanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna
št. 163/3, vlož. št. 269 k.o. Huje za izklic-
no ceno 6,651.733 SIT.

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
žbi, ki bo v sredo, 20. 2. 2002, ob 12. 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 Repu-
blike Slovenije in fizične osebe, ki so dr-
žavljani Republike Slovenije, in tej predlo-
žijo 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 10 odstotkov izklic-
ne cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Var-
ščino je potrebno nakazati na transakcijski
račun, št. 01000-0100006404 pri Banki
Sloveniji, z navedbo “Plačilo varščine za
javno dražbo“ z oznako točke, pod katero
se nahaja nepremičnina, za katero se pla-
čuje varščina. Pred začetkom javne dražbe
se mora dražitelj izkazati s potrjenim potr-
dilom o plačilu varščine.

Plačana varščina se bo kupcu vračuna-
la v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dra-
žbi 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 Mestne občine Kranj k podpisu po-
godbe ne odzove, se šteje, da je od po-
godbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Kranj.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun,
št. 01000-0100006404 pri Banki Slove-

niji v roku določenim s pogodbo, oziroma
najpozneje v roku 8 dni po sklenjenem no-
tarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni po
overitvi pogodbe pri notarju.

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 lahko vodi predsednik komi-

sije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino

za nepremičnino, ki jo draži in slednje do-
kaže s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnie, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelji za nepremičnine za katere
je izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000
SIT,

6. dražitelji za nepremičnine za katere
je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkrat-
nik zneska 50.000 SIT,

7. dražitelji za nepremičnine za katere
je izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,

8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,

10. dražba je končana, ko voditelj dra-
žbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe,

12. morebitne ugovore reši takoj vodi-
telj dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

IX. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru:

1. pod točko I./1.-3. – na telefonsko
številko 04/23-73-115,

2. pod točko I./4. – na telefonsko šte-
vilko 04/23-73-157,

3. pod točko I./5.-8. – na telefonsko
številko 04/23-73-144.

X. Nepremičnine pod točko I/3.-7. so
obremenjene z najemnim razmerjem. Koli-
kor izbrani ponudnik ni najemnik, prevze-
ma pravice in obveznosti iz najemnega ra-
zmerja.

XI. Za nepremičnine pod točko I./1.,
I./2. in I./3. mora dražitelj plačati varščino
v višini:

– 35,130.000 SIT za nepremičnino
pod točko I./1.,

– 6,611.000 SIT za nepremičnino pod
točko I./2.,

– 725.200 SIT za nepremičnino pod
točko I./3.,

Za nepremičnine pod točko I./1., I./2.
in I./3. se bo upoštevalo draženje iz točke
VII./4., pri čemer se bo pri končni ceni
upoštevala izklicna cena v EUR/m2, pove-
čana za znesek, dosežen z draženjem izra-
ženim v SIT/m2.

XII. Natančnejše podatke o nepremič-
ninah, ter ostale informacije so na voljo na
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naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in
premoženjske zadeve.

Mestna občina Kranj

Ob-63187
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Ur. I. RS, št. 22/98) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2002, ki jih bo Občina Mozirje

sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2002

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva s sedežem v občini Mozirje, ki so
vključena v Športno zvezo Mozirje.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financiraali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”,  “Športna  značka”,  tečaji  pla-
vanja, programi, ki imajo značaj redne vad-
be ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi,  ki  imajo  značaj  redne
vadbe,

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) investicije in vzdrževanje sportnih ob-

jektov.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s pred-
videnim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja (lastna
sredstva, sredstva sponzorjev in predvide-
no sofinanciranje ŠZ).

5. Prejete vloge bo ocenila komisija na
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov.

6. Naročnik bo z izbranimi izvajalci skle-
nil pogodbo o sofinanciranju športnih pro-
gramov za leto 2002.

7. Rok za prijavo na razpis je 14 dni po
objavi v Uradnem listu.

8. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mozirje Savinjska c. 7, 3330 Mo-
zirje.

Občina Mozirje

Št. 002-03-88/2002 Ob-63283
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) občina Gorišni-
ca objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2002, ki jih bo v letu 2002 občina
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki ima-
jo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športne dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo fi-
nancirali naslednji programi:

– šport otrok in mladine:
· tekmovanja šolskih športnih društev;
– šport v društvih:
· šport mladih – selektivni šport (šport

za dosežke),

· športnorekreativna dejavnost odra-
slih-množične prireditve,

· tekmovalni šport,
· vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati na-

tančen opis programa s predvidenim števi-
lom udeležencev, krajem izvajanja progra-
ma in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedenimi viri sofinanciranja.

5. Prijave je potrebno poslati najkasne-
je štirinajst dni po objavi v Uradnem listu na
naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, s pripisom – za programe
športa.

6. V roku prispele prijave bodo ovred-
notene v skladu s Pravilnikom za vred-
notenje športnih programov v občini Gori-
šnica.

7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe progra-
mov športa.

Občina Gorišnica

Ob-63231
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v obči-
ni Pivka (Ur. l. RS, št. 57/01) objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa v letu
2002

1. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje sledečih programov:

– interesna športna dejavnost otrok in
mladine;

– športna vzgoja otrok in mladine
usmerjena v kakovostni in vrhunski šport;

– vrhunski in kakovostni šport;
– športno-rekreativna dejavnost;
– šport invalidov;
– športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov;
– športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje progra-

mov lahko kandidirajo športna društva, nji-
hova združenja in drugi subjekti, ustanov-
ljeni na podlagi Zakona o zavodih in Zako-
na o gospodarskih družbah, če imajo re-
gistrirano izvajanje športne dejavnosti in
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Pivka;
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske po-
goje za uresničitev načrtovanih športnih de-
javnosti;

– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo, v ka-
tero je vključenih odgovarjajoče število
športnikov;

– da imajo redno vadbo vsaj 36 tednov
v letu;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja za društva in
zveze).

3. Predlagatelji programov morajo po-
sredovati natančen opis programa s pred-
videnim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in dopolnjen z navedbo virov financi-
ranja.

5. Rok za prijavo na razpis je do 22. 2.
2002 do 12. ure.

6. V roku prispele prijave bodo ovre-
dnotene v skladu s Pravilnikom za vredno-
tenje športnih programov v občini Pivka.

7. Prijave je potrebno poslati v zaprtih
kuvertah na naslov: Občina Pivka, Kolod-
vorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom
“Za javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov športa za leto
2001 – ne odpiraj“ ali jih oddati v tajništvu
Občine Pivka.

8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.

Občina Pivka

Ob-63399
Na podlagi načrta razvoja in sklepa

uprave delniške družbe objavlja investitor
Aerodrom Ljubljana d.d.

razpis
za izgradnjo centra generalne aviacije

– 1. faza na letališču Brnik
1. Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.
2. Naslov naročnika: Zgornji Brnik

130a, 4210 Brnik – Aerodrom.
3. Opis in obseg gradnje: v okviru cen-

tra generalne aviacije na letališču Brnik sta
v 1. fazi načrtovana dva objekta:

a) hangar generalne aviacije dimenzij
40 x 45 m za garažiranje in servisiranje
letal s spremljajočimi prostori,

b) letališka ploščad površine ca.
20.000 m2 za parkiranje letal generalne
aviacije.

Investitor bo dela oddal v celoti ali po
posameznih sklopih, ki so določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: Letališče Brnik.
5. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: od aprila 2002 do konca
novembra 2002.

6. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Aerodrom Ljublja-
na d.d. – Aeroinženiring, Zg. Brnik 130 a
– Drago Čotar, tel. 04/20-61-362.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve vsak delovni dan med 9. in 12. uro po
predhodni najavi in predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije je 40.000 (v ceni je vključen
DDV), plačilo z virmanom na TRR št.
10100-0029177110 odprt pri Banki
Koper.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 2. 2002 do 14.
ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov: Aerodrom
Ljubljana d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Br-
nik-Aerodrom ali osebno v tajništvo Aeroin-
ženiringa na letališču Brnik.

8. Datum odpiranja ponudb: v roku 5
delovnih dni od zadnjega dneva za oddajo
ponudb.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
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Javne dražbe

Ob-63189
Rudnik Svinca in cinka Mežica v zapira-

nju, d.o.o. Glančnik 6, Mežica, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin,

ki bo 20. 2. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

1. Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine in premičnine:

A) Poslovno stanovanjska hiša, Center
107, Črna na Koroškem, ZKV št. 615, parc
št. 257/4, stavb. sta. st. 293 m2, dvorišče
43m2, skupaj 336m2.

B) Kopalnica Igrčevo, Črna na Koro-
škem, ZKV št. 249, k.o. Podpeca. št.
668/7 posl. stavb. 235 m2 dvorišče
1381 m2, skupaj 1616 m2.

C) hidravlična vrtalna garnitura Bohler
(goseničar, 45kW, letnik 1984, dolžina
8.800 mm, širine 1.700 mm, višine
1.700 mm, teže 12.500 kg).

D) Prevozni kompresor Fragram PZ 350
in tlačna posoda za kompresor Fagram

E) Teodolit DTM 750 NIK, letnik 1996.
F) Žična vrv fi 16 mm, dolžine 1.000 m

in žična vrv fi 24 mm, dolžine 400 m.
Nepremičnine se prodajajo ločeno po

zgoraj navedenih točkah.
2. Izklicna cena za nepremičnino iz točke

A je 11,067.640 SIT, iz točke B je 8,320.500
SIT, iz točke C je 1,000.000 SIT, iz točke D
je 946.600 SIT, iz točke E je 1,745.520 SIT
in iz točke F je 1,433.600 SIT .

5,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6.
2002.

10. Pogoji financiranja in plačila: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudbe morajo biti veljavne najmanj
do 30. 5. 2002,

– investitor bo izbral najugodnejšega
ponudnika predvidoma do 27. 3. 2002.

13. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok.
Merila so podrobneje opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Druge informacije o naročilu: po-

nudnikom je na podlagi predhodne najave
omogočen vpogled v projektno dokumen-
tacijo v prostorih Aeroinženiringa vsak de-
lovni dan od 11. 2. 2002 do 15. 2. 2002
med 9. in 12. uro.

Aerodrom Ljubljana d.d.

Št. 1/2002 Ob-63181
Inštitut in akademija za multimedije,

Ljubljana, Višja strokovna šola, Kajuhova
6, 1000 Ljubljana, objavlja

razpis za predavatelje višje strokovne
šole za program MULTIMEDIJI (VI.

stopnja izobraževanja)
za naslednje predmete:
strokovna terminologija v tujem jeziku

(angl./nem.), psihologija dela in medse-
bojnih odnosov, poslovno sporazumeva-
nje, zakonodaja s področja multimedijev,
ekonomika in trženje multimedijskih
produktov, oblikovanje in pisno sporo-
čanje, audovizualno sporočanje, multi-
mediji, organizacijska dela v multimedijski
produkciji, glavni računalniški in grafični
programi, glavni multimedijski programi,
multimedijski sistemi in osnove teleko-
munikacij, fotografija in snemanje, monta-
ža multimedijskih izdelkov, praktično izo-
braževanje.

Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in
Pravilnikom o postopku za pridobitev nazi-
va predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št.
17/96), bo naziv predavatelja višje šole
podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisa-
ne pogoje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 4/02 –
Odredba o strokovni izobrazbi predavate-
ljev in drugih strokovnih delavcev v izobra-
ževalnem programu za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe MULTIMEDIJI),

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (Ur. l. RS, št. 27/96 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).

Pisne prijave z overjenimi dokazili o iz-
polnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8

dneh od objave razpisa na naslov: Inštitut
in akademija za multimedije, Ljubljana, Ka-
juhova 6, 1000 Ljubljana. S sprejetimi kan-
didati bomo sklenili pogodbeno delovno
razmerje. Kandidati bodo o izbiri obvešče-
ni po končanem uradnem postopku.

Dodatne informacije lahko dobite na
spletni strani www.ia-multimedija.si, po el.
pošti sreco@gimb.org in po telefonu
01/300-04-05 ali 041/765-015.

Inštitut in akademija za multimedije,
Ljubljana

Ob-63295
Šolski center Slovenj Gradec, Višja stro-

kovna šola, Koroška 11, 2380 Slovenj Gra-
dec, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole, program: poslovni
sekretar

za naslednja predmetna področja:
1. poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku I (AN/NE),
2. psihologija dela,
3. ekonomika in menedžment podjetja,
4. gospodarsko pravo,
5. računalništvo in informatika,
6. poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
7. organizacija poslovanja,

8. računovodstvo in finančno poslovanje,
9. javna uprava,
10. poslovno sporazumevanje v tujem

jeziku II (AN/NE),
11. sodobno pisarniško poslovanje,
12. koncepti in veščine komuniciranja,
13. računalniški praktikum in
14. praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) bo naziv predavatelj višje
šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje glede:

– izobrazbe (Uradni list RS, št. 91/98
– Odredba o izobrazbi predavateljev in dru-
gih strokovnih delavcev v programu za pri-
dobitev višje strokovne šole Poslovni se-
kretar),

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (Uradni list RS, št. 72/01 – Kriteriji
za določitev vidnih dosežkov na strokov-
nem področju za pridobitev naziva preda-
vatelj višje šole).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 8 dneh na naslov:
Šolski center Slovenj Gradec, Višja stro-
kovna šola, Koroška 11, 2380 Slovenj Gra-
dec, s pripisom “prijava na razpis“.

Šolski center Slovenj Gradec

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije. Predstavnik pravne ose-
be se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za prav-
no osebo, fizična oseba pa z osebnim do-
kumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.

4. Pred javno dražbo mora ponudnik pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun št. 20470-0016331453
pri Koroški banki d.d. Slovenj Gradec, ban-
čna skupina Nove LB, s pripisom “varščina
za javno dražbo“.

5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom. Varščino bomo uspešnemu ponudni-
ku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
javni dražbi. V kolikor kupnina ni poravnana
v 30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s
kupcem pa ni dolžan skleniti prodajne
pogodbe. Po poravnavi kupnine bo pro-
dajalec v nadaljnjih 15 dneh sklenil s kup-
cem prodajno pogodbo. Davščine na
nepremičninah in druge dajatve ter stroške
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

7. Nepremičnine in premičnine se pro-
dajajo po načelu videno kupljeno.

8. Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda nepremičnine lahko
ponudniki dobijo na naslovu Rudnik svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glan-
čnik 6, Mežica oziroma po tel.
02/87-00-160.

Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o., Mežica
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Razpisi delovnih
mest

Ob-63505

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kan-
didatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01)

1 prosto mesto nadomestnega so-
dnika na Evropskem sodišču za člove-
kove pravice v Strasbourgu,

ki bo v času mandata sodnika – predstav-
nika naše države sodeloval kot sodnik v vseh
tistih zadevah, v katerih sodnik – predstavnik
naše države ne bo mogel sodelovati.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje

za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja so-
dniško službo, in ki izpolnjuje poseben po-
goj, določen v drugem odstavku 3. člena
Zakona o predlaganju kandidatov iz Repu-
blike Slovenije za sodnike mednarodnih so-
dišč (Uradni list RS, št. 64/01) ter pose-
ben pogoj po prvem odstavku 21. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi. K prijavi
mora biti priložen tudi opis strokovne de-
javnosti po zadnjem pridobljenem strokov-
nem oziroma znanstvenem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-8/2002 (0515) Ob-63315

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/01):

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvo-
litev na mesto okrožnega sodnika, določe-
ne v 2. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-63150

Na podlagi 27. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l. RS 32/93),
14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega po-
djetja Komunala d.o.o., Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 40/01) in 41. in 42. člena statusa
Javnega podjetja Komunala d.o.o., Črno-
melj, občini Črnomelj in Semič kot sousta-
novitelja javnega podjetja, razpisujeta de-
lovno mesto

direktorja Javnega podjetja Komu-
nala d.o.o., Črnomelj.

Za direktorja je lahko imenovan kdor
poleg splošnih pogojev, ki so predpisani z
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. da ima visoko ali višjo izobrazbo us-
trezne smeri,

2. da ima vsaj 3 leta izkušenj v stroki,
od tega vsaj 3 leta na vodilnih delovnih
mestih,

3. da ima sposobnost za uspešno go-
spodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev.

Od kandidata se pričakuje predložitev
programa dela oziroma razvoja javnega po-
djetja v mandatnem obdobju, za katerega bo
izbrani kandidat imenovan in ki traja štiri leta.

Kandidati morajo podati pismeno prija-
vo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navede-
nih pogojev, in sicer:

– pod 1.: kopijo diplome o zaključe-
nem izobraževanju,

– pod 2.: odločbo ali pogodbo o zapo-
slitvi na vodilnem delovnem mestu,

– pod 3.: navedba dosedanjih zaposli-
tev in dokazila o dodatnih funkcionalnih
izobraževanjih.

Vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev morajo biti posla-
ne po pošti najpozneje v 8 dneh po objav-
ljenem razpisu, v zaprti kuverti s čitljivim
napisom: Občina Črnomelj, Občinski svet,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z navedbo
“Za javni razpis – direktor JPK”.

Neustrezno označene in nepopolne vlo-
ge ne bodo obravnavane.

Kandidati bodo o imenovanju obvešče-
ni najpozneje do 1. 4. 2002.

Občina Črnomelj

Št. 065-1/92 Ob-63298

Svet centra za socialno delo Sevnica
razpisuje delovno mesto

direktorja.
Razpisni pogoji: kandidat mora poleg

splošnih z zakonom določenih pogojev iz-
polnjevati še naslednje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– imeti mora najmanj pet let delovnih
izkušenj na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva,

– predložiti mora program dela Centra.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati naj vloge s priloženimi doka-

zili pošljejo v roku 15 dni po objavi na
naslov: Center za socialno delo Sevnica,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica z oznako:
“Za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni po izteku prijavnega roka.

Center za socialno delo Sevnica

Št. 7.5-012/02 Ob-63325

Regijski pospeševalni center Posavje,
zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško, katere-
ga ustanoviteljice so Občina Brežice, Ob-
čina Krško in Občina Sevnica, razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje.

Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

področju vodenja ali na področju svetova-
nja ter pospeševanja malega gospodarstva,

– da ima opravljeno izobraževanje za
svetovalca lokalnega razvoja,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada aktivno en tuj svetovni je-

zik,
– da obvlada delo z osebnim računalni-

kom.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta

z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti do-

kazila o izpolnjevanju z razpisom določe-
nih pogojev, svoj življenjepis ter svojo za-
misel programa razvoja dejavnosti Regij-
skega pospeševalnega centra Posavje in
ukrepov za dosego programskih ciljev.

Upravni odbor Regijskega pospeševal-
nega centra Posavje izbere kandidata za
direktorja zavoda na osnovi presoje posa-
meznih razpisnih pogojev in možnostih za
pridobitev posameznega pogoja.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojni-
ci v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Regijski pospeševalni center Posavje, Bo-
horičeva 9, 8270 Krško, z oznako: »za
razpis direktorja – ne odpiraj«.

Upravni odbor Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje bo opravil izbor v 15 dneh
po zaključku razpisa in o svojem izboru ob-
vestil prijavljene kandidate, vendar je odloči-
tev o imenovanju direktorja pravnoveljavna
šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.

Regijski pospeševalni center Posavje

Ob-63326

Na podlagi določb 24. člena Statuta in
sklepa Sveta Kliničnega centra Ljubljana z
dne 26. 11. 2001, Klinični center Ljublja-
na ponovno razpisuje delovno mesto s po-
sebnimi pooblastili:

vodje Službe za pljučne bolezni –
SPS Pediatrična klinika.

Za vodjo lahko kandidira oseba, ki iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.

Svet KC bo imenoval vodjo na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mne-
nja strokovnega kolegija organizacijske
enote za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote, naj kandidati pošlje-
jo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrov-
ska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525
Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisi-
jo za delovno mesto vodje Službe za pljuč-
ne bolezni – SPS Pediatrična klinika”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana
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Druge objave

Št. 032-08-1/99 Ob-63312

Na podlagi 56. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 33. člena Odloka o načinu izva-
janja gospodarske javne službe distribuci-
je zemeljskega plina in splošnih pogojih
za dobavo in odjem plina iz distribucijske-
ga omrežja (Uradni list RS, št. 7/02) Ob-
čina Prevalje objavlja

spremembe in dopolnitve namere
zagotavljanja izvajanja gospodarske

javne službe za distribucijo in dobavo
zemeljskega plina ter graditev in

upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Prevalje
na način vlaganja javnega kapitala v
dejavnost oseb zasebnega prava in

javno povabilo za vložitev vlog in
dopolnitev že prispelih vlog

zainteresiranih oseb, objavljene v
Uradnem listu št. 91/01, št.

032-08-1/99 (prečiščeno besedilo)
Namera, objavljena v Uradnem listu

RS, št. 91/01 z dne 16. 11. 2001 se
spremeni in dopolni tako, da se prečišče-
no besedilo glasi:

1. Ime oziroma naziv in sedež vlagate-
lja javnega kapitala: Občina Prevalje (v na-
daljevanju: vlagatelj), Trg 2a, 2391 Preva-
lje.

2. Predmet objave namere:
Zagotavljanje dejavnosti gospodarske

javne službe distribucije in dobave zemelj-
skega plina ter graditev in upravljanje dis-
tribucijskega sistema zemeljskega plina za
celotno območje Občine Prevalje z vlaga-
njem javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava in povabilo k oddaji vlo-
ge o zainteresiranosti. Število odjemalcev,
količina distribucije plina in ostali tehnični
podatki o sistemu so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

Višina in vrsta javnega kapitala, ki ga
bo občina vložila v dejavnost izbrane zain-
teresirane osebe: pravica uporabe plino-
vodnega sistema v sedanji vrednosti
199,824.832,90 SIT na dan 1. 1. 2001
in pravica do dograditve in uporabe no-
vozgrajenega plinovodnega sistema.

Oblika vlaganja javnega kapitala: po-
godba o vlaganju javnega kapitala ali sku-
pna pogodba o vlaganju javnega kapitala.

Način vlaganja javnega kapitala: vlaga-
nje javnega kapitala v dejavnost oseb za-
sebnega prava, pri čemer postane oseba
zasebnega prava izvajalec javne gospo-
darske službe za čas trajanja pogodbe.

Obdobje za katero se vlaga javni kapi-
tal: 30 let od podpisa pogodbe o vlaga-
nju.

Način vračila javnega kapitala: brez-
plačno vračilo pravice uporabe celotnega
plinovodnega sistema na območju Obči-
ne Prevalje, v neoporečnem tehničnem in
obratovalnem stanju.

Pravice in obveznosti glede objektov,
zgrajenih z javnim kapitalom: vlagatelj
ostaja lastnik celotnega plinovodnega si-
stema na območju Občine Prevalje.

Pravice in obveznosti vlagatelja do vlo-
ženega javnega kapitala in upravljanja: so
določene v razpisni dokumentaciji.

Pravice in obveznosti izvajalca do upo-
rabe in razpolaganja z vloženim javnim ka-
pitalom: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

Vrsta in pogoji zagotavljanja in upora-
be storitev distribucije plina: izvajalec je
dolžan oskrbovati vse vrste uporabnikov.
Izvajalec mora imeti licenco za opravljanje
distribucije in dobave zemeljskega plina
in upravljanje distribucijskega omrežja ter
zagotovljena sredstva za zahtevano distri-
bucijo plina, upravljanje, vzdrževanje in iz-
gradnjo omrežja ter plačilo denarnega na-
domestila.

Predviden način financiranja distribu-
cije plina: financiranje v celoti zagotovi
ponudnik.

Predvideni način financiranja dogradi-
tve sistema: financiranje zagotovi ponu-
dnik ob soudeležbi odjemalcev.

Čas trajanja obveznosti distribucije pli-
na: 30 let od podpisa pogodbe.

Razmerje izvajalca do odjemalcev dis-
tribucije plina: izvajalec je dolžan zagoto-
viti neprekinjeno izvajanje javne službe in
brez diskriminacije in pod enakimi pogoji
omogočiti odjemalcem dostop do storitev
javne službe. Podrobneje je razmerje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Posebne zahteve občine do izvajalca
distribucije plina: izvajalec je dolžan iz JKP
Log prevzeti delavce, zaposlene na izva-
janju dejavnosti oskrbe z zemeljskim pli-
nom, ki izpolnjujejo z zakoni predpisane
pogoje za graditev objektov, dobavo, dis-
tribucijo in upravljanje omrežja.

Pogodbena kazen ter razlogi za odpo-
ved, razvezo ali razdrtje pogodbe ter pra-
vica in obveznosti pogodbenih strank v
takih primerih: pogodbena kazen znaša
10% vrednosti vloženega javnega kapita-
la. Razlogi za odpoved, razvezo ali razdr-
tje pogodbe ter pravice in obveznosti
obeh pogodbenih strank v tem primeru so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

3. Obvezna vsebina vloge o zainteresi-
ranosti:

– firma in naslov zainteresirane osebe
zasebnega prava,

– dokazilo o registraciji dejavnosti v
skladu z zahtevami za izvajanje dejavnosti
distribucije in dobave zemeljskega plina
ter graditev in upravljanje distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,

– fotokopije licence za distribucijo in
dobavo zemeljskega plina in upravljanje
distribucijskega omrežja ter licence za dis-
tribucijo in dobavo toplote za daljinsko
ogrevanje,

– garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponujenega denarnega nadomestila za
koriščenje zgrajenega plinovodnega
omrežja z veljavnostjo do 15. 4. 2002,

– izjava banke o izdaji garancije za pla-
čilo denarnega nadomestila za koriščenje
zgrajenega plinovodnega omrežja,

– višina denarnega nadomestila vlaga-
telju za pravico izkoriščanja že zgrajene-
ga omrežja,

– višina letne dajatve vlagatelju,
– ponudbena cena zemeljskega plina,
– metodologija oblikovanja prodajne

cene zemeljskega plina,
– plan kadrov z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev za izvajanje dejavnosti,
– program izvajanja pogodbe o vlaga-

nju s poudarkom na zagotavljanju dolgo-
ročne zanesljive oskrbe s plinom in tržno
konkurenčne cene,

– predlog pogodbe o vlaganju,
– reference in dosedanje sodelovanje

ponudnika v programih lokalne skupnosti,
– vključevanje v ostale programe lo-

kalne skupnosti – druge ugodnosti,
– datum veljavnosti vloge o zainteresi-

ranosti.
4. Kriteriji za izbor najprimernejše ose-

be zasebnega prava: merila za izbor te-
meljijo na določilih nove energetske za-
konodaje in veljavnem odloku o gospo-
darskih javnih službah v občini Ravne na
Koroškem (19. in 115. člen energetske-
ga zakona, 22. člen uredbe o načinu izva-
janja gospodarske javne službe za prenos
zemeljskega plina in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja ter
2. člen odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v občini Ravne na Koroškem).

Kriteriji so naslednji:
– dolgoročna zanesljiva in tržno kon-

kurenčna oskrba porabnikov v občini Pre-
valje z zemeljskim plinom ob upoštevanju
lokalnih prednosti,

– prodajna cena plina: nivo cene na
dan vložitve popolne vloge in metodologi-
ja sprememb,

– višina nadomestila za pravico kori-
ščenja že zgrajenega omrežja,

– višina dajatve na leto,
– nivo rednega in investicijskega vzdr-

ževanja in ohranjanja celotnega sistema
za distribucijo plina skladno z veljavno za-
konodajo,

– število prevzetih delavcev iz KP Log,
zaposlenih na izvajanju dejavnosti oskrbe
z zemeljskim plinom, ki izpolnjujejo z za-
koni predpisane pogoje za graditev ob-
jektov, distribucijo, dobavo in upravljanje
omrežja,

– dosedanje in bodoče sodelovanje za-
interesirane pravne osebe v programih lo-
kalne skupnosti.

5. Naslov, kraj in datum vložitve vlog:
roki za predložitev popolnih vlog ter roki
za obvestilo zainteresiranih oseb o izbiri
se podaljšajo in tečejo od dneva objave
teh sprememb in dopolnitev.

Zainteresirane osebe zasebnega pra-
va naj oddajo ustrezno dopolnjene oziro-
ma popolne vloge najkasneje v roku 15
dni od dneva objave sprememb in dopol-
nitev namere v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Občina Prevalje, Trg
2a, 2391 Prevalje, do 12. ure. Svoje vlo-
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 012-1/2002 Ob-63148

Pravila Sindikata kemične, nekovin-
ske in gumarske industrije Slovenije –
Sindikata Steklarne Hrastnik - VITRUM,
s sedežem v Hrastniku, Cesta 1. maja
14, se hranijo na Upravni enoti Hrastnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 29 z dne
22. 1. 2002.

Št. 01400-1/02-3 Ob-63149

Pravila Sindikata SINLES – JAVOR Piv-
ka – lesna industrija d.d., se z dnem 22.
1. 2002 hranijo pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravila so vpisa-
na v evidenco statutov pod zap. št. 29.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-17/02-2
3071-41/01 Ob-63233

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 18. 1.
2002 izdal odločbo, v kateri je skladno z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašena koncentracija družb
Salonit Anhovo gradbeni materiali d.d.,
Vojkova 1, 5210 Deskle (v nadaljeva-
nju: Salonit Anhovo) in SIA - Solkanska
industrija apna d.d., Cesta IX. korpusa
106, 5250 Solkan (v nadaljevanju: SIA),
ni podrejena določbam Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence.

Salonit Anhovo je v priglasitvi koncentra-
cije kot osnovo za koncentracijo navedel
pridobitev nadzora v družbi SIA d.d. z naku-
pom 51,22% lastniškega deleža v njej. Sa-
lonit Anhovo je po uvedbi postopka presoje
koncentracije posredoval Uradu dopis, da
je prišlo zaradi dokapitalizacije do poveča-
nja osnovnega kapitala in s tem do spre-
memb v lastniški strukturi SIA. Novi lastniški

delež Salonita Anhovo v SIA sedaj znaša
43,21%.

Urad je ugotovil, da glede na spremem-
bo lastniške strukture Salonit Anhovo ne mo-
re več izvajati odločilnega vpliva v SIA. S
prenehanjem možnosti izvajanja kontrolne-
ga nadzora Salonita Anhovo v SIA preneha
obstajati tudi nujen opredelilni element kon-
centracije, zaradi česar priglašena transak-
cija ni več podrejena določbam ZPOmk.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-10/02-6 Ob-63188

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je 22. 1.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentraci-
ja družb Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, (v
nadaljevanju: NLB) in LHB Internationale
Handelsbank AG, Grosse Gallusstrasse
16, Frankfurt am Main, Nemčija, (v nada-
ljevanju: LHB) skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Pridobitev nadzora družbe NLB nad LHB
se bo izvršila s predvideno pridobitvijo veči-
ne vseh delnic LHB.

Koncentracija bo imela na slovenskem
trgu učinke na področju oddajanja lastnih
nepremičnin v najem. Urad je na podlagi
preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoš-
tevanju znanih podatkov o strukturi in de-
lovanju upoštevnega trga oddajanja lastnih
nepremičnin v najem, ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Koncentracija ne bo
povzročila zmanjšanja učinkovite konku-
rence.

O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom 5. odstavka 12.
člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slove-
nije.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-63234
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Jana,

Anja, Stop, Mars, Moj Mikro, Smrklja, Cu-
kr, Lady križanke, Lady Cartland, Kih,
Modna Jana, Jana Ambient.

Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Slovenski odškodninski sklad d.d., Mala uli-
ca 5, 1000 Ljubljana, Alpress d.o.o., Du-
najska 5, 1000 Ljubljana, Delo TČR d.d.,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Delo Prodaja
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana in Sloven-
ska investicijska banka d.d., Čopova 38,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.

ge lahko dajo tudi zainteresirane osebe,
ki svojih vlog niso oddale na podlagi
osnovne objave namere. Zainteresirane
osebe lahko svojo ponudbo dopolnijo ozi-
roma v celoti nadomestijo z novo. Vloge
morajo biti vložene v zaprti kuverti s pripi-
som »Ne odpiraj – vloga o zainteresirano-
sti – dopolnitev« oziroma v primeru, da
ponudnik v celoti nadomesti prejšnjo po-
nudbo ali vlaga ponudbo prvič, v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga o
zainteresiranosti – celotna ponudba«.

Zainteresirane osebe lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri vlagatelju v de-
lovnem času, naslednji dan po objavi spre-
memb in dopolnitev namere, do izteka ro-
ka za oddajo vlog.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot izteče rok za vložitev vlog, ob 14. uri,
v sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Pre-
valje/II. nadstropje.

6. Rok v katerem bodo osebe zase-
bnega prava obveščene o izboru: zainte-
resirane osebe zasebnega prava bodo ob-
veščene o izbiri v roku 30 dni od dneva
objave sprememb in dopolnitev namere.

7. Ostali podatki: vse dodatne infor-
macije za pripravo vloge o zainteresirano-
sti so na voljo pri kontaktni osebi za izved-
bo objave namere Meti Tasič Bukovec
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Ocenitev vlog se izvede, če obstaja
vsaj ena popolna vloga.

Vlagatelj lahko v postopku izbire pozo-
ve vse ali pa samo tiste ponudnike, kate-
rih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da ponudbo dopolnijo v posameznih ele-
mentih. Prav tako lahko z vsemi ali s po-
sameznimi ponudniki opravi pogajanja z
namenom doseganja čim boljših pogojev.

Vlagatelj si pridržuje pravico do razve-
ljavitve objave namere oziroma da ne iz-
bere nobene zainteresirane osebe zase-
bnega prava. V obeh primerih ponudniki
niso upravičeni do odškodnine iz tega na-
slova. Vlagatelj si pridržuje tudi pravico,
da pogodbe z izbranim ponudnikom ne
bo sklenil, dokler ne bo imel ustreznega
soglasja občinskega sveta.

Občina Prevalje

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-387/01-102/19 Ob-63398

Republika Slovenija, Upravna enota
Šmarje pri Jelšah, Oddelek za upravne no-
tranje zadeve, izdaja po pooblastilu svojega
načelnika Vincencija Habjana, št.
01400-2/02-100 z dne 3. 1. 2002, na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Marte Bele, sedaj ne-
znanega prebivališča, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:

1. Stranki Marti Bele, roj. 3. 4. 1973,
drž. Republike Slovenije, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem Rogaška Slatina, Ul. Koz-
janskega odreda 3, sedaj neznanega prebi-
vališča, se postavi za začasno zastopnico
Jožico Libnik, delavko Upravne enote Šmar-
je pri Jelšah;

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Ob-63239
Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za raz-

širjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 5.

Lastnik več kot 5% kapitala izdajatelja:
– Infond-Zlat, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Slovenska odškodninska družba,d.d.,

Mala ulica 5, Ljubljana,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica

14, Maribor.
Uprava izdajatelja: Jure Božič.
Nadzorni svet izdajatelja: Mermal Jože,

Brglez Stanko, Božičnik-Križanec Biserka.

Ob-63240
Ime javnega glasila: Hanca.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za raz-

širjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 5.

Naslov uredništva: Vodnikova 56, Ljub-
ljana.

Lastnik več kot 5% kapitala izdajatelja:
– Infond-Zlat, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Slovenska odškodninska družba,d.d.,

Mala ulica 5, Ljubljana,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica

14, Maribor.
Uprava izdajatelja: Jure Božič.
Nadzorni svet izdajatelja: Mermal Jože,

Brglez Stanko, Božičnik-Križanec Biserka.

Ob-63246
Ime javnega glasila: Radio zeleni val.
Izdajatelj: Alpe Adria “Zeleni val”, Podje-

tje za radiodifuzijo in marketing, d.o.o.,
Spodnja Slivnica 16, Grosuplje.

Financiranje: z oglaševanjem, delno iz
občinskega proračuna.

Lastništvo: 100% lastnik radijske posta-
je Zeleni val je Boris Peterka, Mala vas pri
Grosupljem 21/A, 1290 Grosuplje.

Št. 050/2002 Ob-63309
Ime medija: Bančni vestnik, revija za

denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije -

GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa

upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega organa: Aljo-

ša Tomaž, Zlatko Kavčič, Franci Borsan,
Niko Kač, Jože Glogovšek, Alojz Jamnik,
Boris Pesjak, Nataša Pukl, Božo Štor, Voj-
ko Čok, Danica Ozvaldič, Cvetka Selšek,
Tomaž Sila.

Objave gospodarskih
družb

Ob-63232

Poziv upnikom

Za družbo Mariborski sejem d.o.o. je
lastnik, to je Mestna občina Maribor, dne
20. 11. 2001 sprejel sklep o redni likvida-
ciji družbe. Okrožno sodišče v Mariboru je

dne 15. 1. 2002 vpisalo v register začetek
postopka likvidacije.

V skladu s pooblastili likvidacijska upra-
viteljica poziva vse upnike, da v roku 30 dni
od te objave, prijavijo svoje terjatve.

Mariborski sejem d.o.o. - v likvidaciji,
Maribor

Likvidacijska upraviteljica
Mag. Irena Lesjak, univ. dipl ekon.

Ob-63292
Dokapitalizacija

družbe Kompas Design, d.d.
Uprava družbe Kompas Design, d.d. po-

ziva delničarje in zainteresirane k vpisu
8.995 novih delnic, ki se izdajajo pod na-
slednjimi pogoji:

– nominalna vrednost delnice je 1.000
SIT;

– delnice so navadne in se glasijo na
ime. Navadna delnica daje pravico do ene-
ga glasu v skupščini, pravico do dividende
iz ustvarjenega dobička in do ustreznega
dela preostalega premoženja po likvidaciji
ali stečaju družbe, lastnosti delnic so enake
že izdanim delnicam;

– prodajna vrednost delnice je 1.500 SIT;
– delnice se vplačajo v denarju;
– obstoječi delničarji imajo v sorazmerju

z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pre-
dnostno pravico do vpisa novih delnic, rok
za uveljavitev te pravice je 14 dni od objave
v Uradnem listu.

Skupščina družbe Kompas Design d.d., je
na svoji 9.redni skupščini, ki je bila 8. 6. 2001
ob 12. uri na sedežu družbe, Dunajska cesta
21, Ljubljana, ki ji je prisostvovala notarka
Nada Kumar (notarska listina SV-1551/2001)
sprejela sklep s katerim je pooblastila direk-
torja družbe za obdobje 3 let, da s soglasjem
nadzornega sveta izvede dokapitalizacijo dru-
žbe z odobrenim kapitalom.

Osnova za dokapitalizacijo je sklep upra-
ve družbe z dne 21. 1. 2001, ki je v soglasju
z nadzornim svetom družbe sprejela sklep o
povečanju osnovnega kapitala družbe za
8,995.000 SIT z izdajo 8.995 novih delnic,
pri čemer je nominalna vrednost vsake novo
izdane delnice 1.000 SIT. Osnovni kapital
po povečanju znaša (pred povečanjem je
znašal 17,993.000 SIT) 26,988.000 SIT.
Emisijski znesek nove izdaje delnic je
8,995.000 SIT. Emisijski znesek vsake no-
vo izdane delnice je 1.000 SIT.

Nadzorni svet družbe Kompas Design
d.d je dne 21. 1. 2002 sprejel sklep:

“Nadzorni svet družbe Kompas Design,
d.d daje na osnovi Zakona o gospodarskih
družbah in sklepa 9. redne seje skupščine
družbe Kompas Design z dne 8. 6. 2001,
ki je bil sprejet v prisotnosti notarke Nade
Kumar (notarska listina SV-1551/2001), so-
glasje upravi družbe k izdaji 8.995 delnic
pod naslednjimi pogoji:

1. Osnovni kapital družbe Kompas Design
d.d. se poveča za 8,995.000 SIT, tako da po
povečanju znaša 26,988.000 SIT. Poveča-
nje se izvede z izdajo 8.995 navadnih, imen-
skih delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT.

2. Emisijski znesek nove izdaje delnic je
8,995.000 SIT. Emisijski znesek vsake no-
vo izdane delnice je 1.000 SIT.

3. Delnice so navadne in se glasijo na
ime. Navadna delnica daje pravico do ene-
ga glasu na skupščini, pravico do dividende

iz ustvarjenega dobička in do ustreznega
dela preostalega premoženja po likvidaciji
ali stečaju družbe; lastnosti delnic so enake
že izdanim delnicam;

4. Nove delnice se vplačajo v celoti v
denarju na transakcijski račun družbe. Pro-
dajna cena za vsako novo izdano delnico je
1.500 SIT.

5. Obstoječi delničarji imajo, v sorazmer-
ju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu,
prednostne pravice do vpisa novih delnic,
delnice pa lahko vpišejo v roku 14 dni od
objave v Uradnem listu RS.

6. Delnice lahko zainteresirani vpišejo na
sedežu družbe s vpisnim potrdilom od
27. 1. 2002 do 11. 2. 2002. Delnice je
potrebno vplačati v osmih dneh od pisnega
poziva uprave.

7. Vpis postane neobvezujoč tri mesece
po izteku roka za vpis in plačilo novih del-
nic, če do takrat ni vpisana izvedba poveča-
nja osnovnega kapitala.

Delnice lahko zainteresirani vpišejo na
sedežu družbe z vpisnim potrdilom od 1. 2.
2002 do vključno 15. 2. 2002 med 10. in
12. uro.

Kompas Design, d.d
direktor Silvo Hajdinjak

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-63244
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe »EXPO-ART mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
sejemsko dejavnost d.o.o. (skrajšana firma:
EXPO-ART d.o.o.), Wolfova ulica 12, Ljub-
ljana« z dne 30. 8. 2001, direktor družbe
EXPO-ART d.o.o., vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/04850/00 objavlja:

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini

60,171.000 SIT se zaradi prevelikega obse-
ga kapitala glede na dejavnost družbe zniža
za znesek 48,136.800 SIT tako, da osnovni
kapital družbe znaša 12,034.200 SIT.

Direktor družbe EXPO-ART d.o.o. Ljub-
ljana poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

EXPO-ART d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-63367
Uprava in nadzorni svet družbe Kompas

hoteli Bled, d.d.

obveščata delničarje družbe,

da bo nadaljevanje 1. seje skupščine
delniške družbe Kompas hoteli Bled, d.d.,
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ki je bila sklicana za torek 2. oktobra 2001
in katere sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 70/01 v četrtek, dne 7. marca
2002, v sejni sobi Kompas hotelov Bled,
Cankarjeva 2, Bled, ob 12. uri.

Nadaljevanje zasedanja skupščine bo
potekalo v skladu z objavljenim dnevnim re-
dom za 1. sejo skupščine delniške družbe
Kompas hoteli Bled, d.d., ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 70 dne 31. 8. 2001.

Nadaljevanja zasedanja skupščine se
lahko udeležijo delničarji in pooblaščenci,
ki so v skladu z objavljenim sklicem z dne
31. 8. 2001 izpolnjevali pogoje za udele-
žbo na 1. seji skupščine dne 2. oktobra
2001.

Kompas hoteli Bled, d.d.,
uprava in nadzorni svet

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 21/95 S-63142
To sodišče je s skelpom pod opr. št. St

21/95 z dne 18. 1. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Utensilia d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 47.

Po pravnomočnosti se stečajni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002

St 185/2000 S-63143
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

185/2000 dne 17. 1. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom ALFA 92 d.o.o.,
Hrenova 9, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2002

St 115/2001 S-63144
To sodišče je s sklepom St 115/2001

dne 22. 1. 2002 začelo likvidacijski posto-
pek nad naknadno najdenim premoženjem
nekdanje pravne osebe Tivoli Commerce
d.o.o., Šmartinska 10, Ljubljana.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Darja Erceg iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2002 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 22. 1. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2002

St 46/2001-41 S-63145
To sodišče je s sklepom opr. št. St

46/2001 v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom TIO PNEVMATIKA, proizvodnja
industrijske pnevmatike in hidravlike,
d.o.o., Lesce, odločilo, da se odredba o
imenovanju članov upniškega odbora z dne
16. 11. 2001 spremeni tako, da se name-
sto Mojce Šmid-Balek v upniški odbor ime-
nuje Barbara Kozina, SKEI, Gorenjska regi-
onalna organizacija, Gorenjska cesta 25,
Radovljica kot delavska zaupnica.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 1. 2002

St 4/2002 S-63146
To sodišče je s skelpom opr. št. St

4/2002 z dne 21. 1. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom INTRA - EXIP -
EUROCAST proizvodnja aluminijastih
odlitkov d.o.o., Tovarniška cesta 10, Ki-
dričevo, matiča številka 5867614, šifra de-
javnosti 27.530.

Odslej firma glasi: INTRA - EXIP - EURO-
CAST proizvodnja aluminijastih odlitkov
d.o.o., Tovarniška cesta 10, Kidričevo – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Ko-
njice.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 4.
2002, ob 9. uri v sobi št. 26/II, tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21.
1. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 1. 2002

St 11/2001 S-63147
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/2001 z dne 11. 1. 2002, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Okrepčevalnica AR-
KA, Jure Galinec s.p., Pod gradom 2,
Vuzenica, na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-648/99 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Radlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 1. 2002

St 40/2001 S-63176
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

40/2001 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mašna d.o.o., Grajska pot 12,
Kočevje, v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2002

St 21/2000 S-63182
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnico Torkar Tatjano s.p., Grahovo ob
Bači 57, izven naroka dne 22. 1. 2002
sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
no dolžnico Torkar Tatjano s.p., Grahovo
ob Bači 57, Grahovo ob Bači, ki se takoj
zaključi.

Sklep o začetku in zaključku stečajnega
postopka se objavi v Uradnem listu RS.

Sklep o zaključku stečajnega postopka
se vpiše v register obrtnikov pri RS Ministrs-
tvu za finance, Davčni upravi RS, Davčnem
uradu Nova Gorica, izpostava Tolmin.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v register dolžnik preneha in
se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s steča-
jem.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2002

St 43/2001 S-63304
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2001 z dne 24. 1. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom To-
varna Muta, Kmetijska Mehanizacija
d.o.o., Koroška cesta 51, Muta.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Gorenje d.d., Partizanska 12, 3503
Velenje,

– Slovenska razvojna družba d.d., Du-
najska 160, 1000 Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1000 Ljubljana,

– Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarje-
va ulica 3, Maribor,

– Zlatko Panzi kot delavski zaupnik.
Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči mag. Boris Kastivnik, stanujoč Navrški
vrh 3c, Ravne na Koroškem.

Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica ter jo kolkovati z 2% sodno takso od
višine prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.700 SIT (100 točk) in največ 34.000 SIT
(2.000 točk). Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatev v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

Upnike se opozarja, da lahko vložijo pis-
ni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 24. 1.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2002

St 3/96 S-63305
To sodišče je s sklepom opr. št. 3/96 z

dne 22. 1. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Fepro Feproprodukt,
projekt, inženiring, marketing, uvoz in
izvoz ter nadzorstvo, d.o.o. - v stečaju,
Nova Gorica, Delpinova 13, ker so kon-
čana vsa opravila iz stečajnega postopka
(169. člen ZPPSL).

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2002

St 69/2001 S-63306
To sodišče v Ljubljani je s sklepom opr.

št. St 69/2001 z dne 8. 10. 2001 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana d.d.,
Ul. Gradnikove brigade 11, Ljubljana in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upni-
kom izplačal:

– upnikom razreda 1 v višini 20% terja-
tev na dan 20. 6. 2001 z obrestmi, obraču-
nanimi v višini temeljne obrestne mere od
20. 6. 2001 dalje, v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave,

– upnikom razreda 2 iz naslova davkov
in prispevkov v višini 20% terjatev na dan
20. 6. 2001 z odpustom obveznosti iz na-
slova zamudnih obresti, ki so se natekle od
neplačanih davkov in prispevkov do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, z
obrestmi obračunanimi v višini temeljne
obrestne mere od 20. 6. 2001 dalje, v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o po-
trditvi prisilne poravnave,

– upnikom, na katere prisilna poravnava
ne vpliva, v celoti.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 20. 6. 2001 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

Ugotovi se, da se je upnik Merkur Trgo-
vina in storitve d.d., Naklo odpovedal loči-
tveni pravici v višini tolarske protivrednosti
900.000 DEM zavarovalnih terjatev in da je
v ta namen dovolil, da se pri nepremičninah
dolžnika parc. št. 2/1, parc. št. 2/5, parc.
št. 2/9, parc. št. 1783/9 in parc. št.
1783/10 vse k.o. Nove Jarše izbriše za-

stavna pravica in prepoved odsvojitve za nje-
govo terjatev v višini 900.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti. Izjavo je overil notar Voj-
ko Pintar dne 3. 10. 2001.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne 3.
10. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravna-
ve je postal pravnomočen dne 12. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2002

St 170/2001 S-63308
To sodišče je s sklepom St 170/2001

dne 23. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Metalka zastopstva Klima
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, matična
št. 5555957, šifra dejavnosti: 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, Kranjčeva 6, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2002 ob 12.15, soba 368 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23.
1. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2002

St 55/2001 S-63334
To sodišče je s sklepom opr. št. St

55/2001 z dne 22. 1. 2002 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnico Mini
market Lucija, Gužič Romana s.p., Limi-
njanska 78, Portorož, začne in takoj za-
ključi, premoženje (osnovna sredstva, 58
delnic Aktiva Avant Finančna družba d.d. in
365 delnic Aktiva avant I Pooblaščena inve-
sticijska družba d.d., zaloge in premične
stvari) se izročijo Občini Piran brez prevze-
ma obveznosti in po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris samostojne podjetnice iz re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2002

St 21/2001-166 S-63348
To sodišče je s pravnomočnim sklepom

opr. št. St 21/2001 z dne 18. 12. 2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Alpinum, Turistično podjetje d.d., Rib-
čev laz 50, Bohinjsko jezero, matična št.
družbe 5143837, šifra dejavnosti družbe
G/55-100 in njegovimi upniki, izglasovano
na naroku dne 14. 12. 2001.

Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
v razrede kot je razvidno iz načrta finančne
reorganizacije in dodatka, in sicer:

– razred A: predstavljajo terjatve upni-
kov z ločitveno pravico, njihov položaj se po
prisilni poravnavi ne spremeni,

– razred B: predstavljajo priviligirane ter-
jatve zaposlenih, njihov položaj se po prisil-
ni poravnavi ne spremeni,

– razred C: predstavlajjo ostali upniki, ki
se poplačajo v višini 60% njihovih terjatev v
roku 3 let od pravnomočnosti sklepa o potrje-
ni prisilni poravnavi. Obrestna mera v tem ob-
dobju je TOM +0.5%. Dolžnik bo upnike po-
plačal v dveh delih, in sicer prvi del obveznosti
v višini 40% do konca dugega leta, preostali
del pa do konca tretjega leta po pravnomoč-
nosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.

Seznam upnikov, katere terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni del
tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2002

St 108/2001 S-63354
To sodišče je s sklepom St 108/2001

dne 25. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cvetličarna in svečarstvo
“Dalija” Bizjak Karmen s.p., Naselje na
šahtu 25, Kisovec, matična številka
5418407.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 4. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 1. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2002

St 124/2000 S-63355
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

124/2000 z dne 22. 1. 2002 stečajni po-
stopek zoper prodano pravno osebo Me-
talka storitve d.o.o., Ljubljana, Dalmati-
nova 2 – v stečaju ustavilo. Stečajni po-
stopek se nadaljuje zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2002

St 44/2000 S-63356
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

44/2000 dne 16. 1. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Gaby šport d.o.o.,
Kajakaška 29, Ljubljana, zaključilo ste-
čajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002

St 101/2001 S-63359
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

101/2001 dne 24. 1. 2002 zaključilo ste-
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čajni postopek nad dolžnikom Lesna pro-
dajni inženiring d.o.o., Ljubljana – v ste-
čaju, Rimska c. 11, Ljubljana, ker premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2002

St 12/2002 S-63381
To sodišče je s sklepom z dne 24. 1.

2002 pod opr. št. St 12/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
SCT Industrija apna Kresnice d.d., Kre-
snice 14, Kresnice, matična številka
5460069, šifra dejavnosti 26.520.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (24.
1. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začeka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Grega Erman iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Agencija za prenovo podjetij d.o.o.,
Dunajska 22, Ljubljana,

– Rebolj Silvo s.p., Avtoprevozništvo,
Mala Sela 3, Vače,

– Unikristal d.o.o., Vevška c. 52, Ljub-
ljana,

– Oria Computers d.o.o., Polje 4, Za-
gorje ob Savi,

– Marjana Bizjak - predstavnica sindikata.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 24. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 1. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00062 IZ-1112
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2001/00062, ki ga je dne 24. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v sta-

novanjski hiši na naslovu Kajuhova št. 4, Čr-
nomelj, stanovanje št. 17, nahajajoče se v II.
nadstropju, v izmeri 59,13 m2, ki obstoji iz
kuhinje v izmeri 11,34 m2, sobe v izmeri
14,65 m2, sobe v izmeri 17,03 m2, predso-
be v izmeri 6,14 m2, drugo v izmeri 9,97 m2,
stanovanjska hiša pa je stoječa na delu par-
cele št. 955, vpisane pod vl. št. 1152, k.o.
Črnomelj in pripadajočih kletnih prostorov
ter souporabe skupnih delov stavbe, prosto-
rov, naprav in funkcionalnem zemljišču, vse
last dolžnika Antona Štefaniča, ki ga je prido-
bil na podlagi pogodbe, sklenjene med Ob-
čino Črnomelj in dolžnikom, dne 8. 11. 1991
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, v višini 7,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001

In 57/00 IZ-1065
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, zoper dolžnika Mitjo Zdešarja
iz Kopra, Cesta na Markovec 12, zaradi
izterjave 76.036 SIT s pp, dne 18. 12.
2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
11, ki se nahaja v večstanovanjski hiši Ce-
sta na Markovec 12, Koper.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovi nepremičnini. Dolžniku
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 12. 2001

Z 457/2001 IZ-1104
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 457/2001 z dne 15. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 12, v skupni
izmeri 33,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Zlato polje 2, Kranj, stoječi
na parc. št. 448/16, 448/23, 448/24,
454/27 in 454/28, k.o. Kranj, ki še ni vpi-
sano v zemljiški knjigi in ga je zastavni dol-
žnik Mirsad Valetanlič, roj. 1. 2. 1966, sta-
nujoč Zlato polje 2, Kranj, pridobil po pro-
dajni pogodbi z dne 1. 10. 1998, ki jo je
sklenil z Eros – Splošno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Trg OF 6, Ljubljana, na naroku
dne 21. 12. 2001 zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve po posojilni pogodbi št.
5070 z dne 12. 10. 1998, v višini
4,000.000 SIT, v korist upnice Sava Tires,
Družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001

Z 2001/00026 IZ-2476
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št.

SV 64/01 z dne 26. 1. 2001 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00026 z dne
30. 1. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega objek-
ta Bohoričeva 19, Krško, v skupni izmeri
112,80 m2 in je v lasti II. dolžnika - zastavi-
telja Kos Jožefa, roj. 28. 12. 1950, Bohori-
čeva ulica 19, Krško, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
46/93 z dne 17. 5. 1993, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Demšar Silvestre,
roj. 15. 12. 1941, Pernetova 17, Trzin, na
podlagi sporazuma strank v zavarovanje de-
narne terjatve upnice v višini 38.160 DEM v
tolarski protivrednosti 4,195.803 SIT.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 2. 2001

Z 2001/00209 IZ-15585
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Bojana Podgorška, Tavčarjeva ulica 3,
Ljubljana, opr. št. SV 1120/01 z dne 5. 10.
2001 in sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00209 z dne 25. 10. 2001, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, stanovanja v stanovanjski hiši
na naslovu Dalmatinova ulica 2, Krško, sta-
novanje št. 2, 1/P. nadstropje, v izmeri
74,38 m2 in je last dolžnikov - zastaviteljev,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja št. 2/93 z dne 1. 2. 1993, ter
dodatek h kupoprodajni pogodbi št. 2/93 z
dne 28. 9. 2001, sklenjene med prodajal-
cem Videm, celuloza, papir in papirni izdel-
ki Krško d.o.o. in kupcema Žafran Darjo in
Žafran Bojanom, oba Dalmatinova 2, Krško,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Dem-
šar Silvestre, Pernetova ulica 17, Trzin, na
podlagi sporazuma strank v zavarovanje de-
narne terjatve upnice v višini 50.400 DEM v
tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 10. 2001

Z 2001/01888 IZ-1082
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01888, ki ga je dne 19. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
2, v Ljubljani, na naslovu Tomažičeva 36, v
skupni izmeri 61,31 m2, s pripadajočim klet-
nim prostorom, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 251-82/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Mally
Stanislavo kot kupcem in Skupnostjo pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja Slove-
nije, kot prodajalcem ter sklepa o delovanju
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III D
839/97 z dne 29. 1. 1998. Dolžniku je
prepovedana odtujitev in nadaljnja obreme-
nitev navedene nepremičnine v korist upni-
ka, zastavna pravica v korist upnika Capita,
d.d., Pražakova 6, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001

In 85/90 IZ-1114
Po sklepu o izvršbi opr. št. I 458/88 z

dne 6. 10. 1988, v zvezi s sklepom opr. št.
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I 85/90 z dne 1. 4. 1993 in v zvezi s skle-
pom opr. št. In 85/90 z dne 22. 11. 2001,
se zarubi trisobno stanovanje v III. nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Šempetru, Vrtoj-
benska ul. 21, ki se nahaja na JV strani
bloka, in ki zajema dnevno sobo površine
17,51 m2, spalnico površine 14,07 m2, so-
bo površine 11,97 m2, kuhinjo površine
9,68 m2, kopalnico površine 4,40 m2, pred-
sobo površine 6,72 m2, ložo površine 2,90
m2 ter klet v izmeri 3,77 m2, skupno 71,02
m2, ki ga je dolžnica pridobila na podlagi
sklepa Temeljnega sodišča v Novi Gorici,
enota v Novi Gorici, opr. št. N 76/87 z dne
15. 10. 1987.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 12. 2001

In 45/01 IZ-1086
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni

zadevi upnika Komunalno stanovanjskega
podjetja, d.d., Sežana, Partizanska c. 2,
Sežana, ki ga zastopa odvetnik Igor Trebec
iz Postojne, proti dolžnici Lidiji Pavlica, Ce-
sta na Lenivec 16, Sežana, zaradi izterjave
215.725 SIT, dne 21. 12. 2001 ob nav-
zočnosti pooblaščenca upnika odvetnika
Igorja Trebca iz Postojne ob nenavzočnosti
dolžnice, na podlagi drugega in tretjega od-
stavka 211. člena ZIZ, sestavilo naslednji
zapisnik o rubežu nepremičnine:

zarubi se stanovanje na naslovu Cesta
na Lenivec 16, Sežana, last dolžnice, s po-
pisom stanovanja, ki ni vpisano v zemljiško
knjigo, stavba, v katerem je stanovanje, pa
stoji na parc. št. 794, vl. št. 2091, k.o.
Sežana.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe skle-
pa o izvršbi na dolžničino nepremičnino.
Dolžnici je prepovedano razpolagati z za-
rubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uni-
čiti ali kako drugače preprečiti plačilo upni-
ku, sicer stori kaznivo dejanje po 229. čle-
nu Kazenskega zakonika RS.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
(poplačilna pravica) tudi v primeru, če pri-
dobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 12. 2001

Z 2001/00299 Iz-1080
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00299, ki ga je dne 13. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši Šuštarjeva 26 v Trbovljah, št. 1, v niz-
kem pritličju, v skupni izmeri 50,57 m2 (sta-
novanjska hiša stoji na parc. št. 773/6, k.o.
Trbovlje, vpisani v zemljiški knjigi naslovne-
ga sodišča), ki je last zastavitelja Damjana
Mizori, Pintarjeva 26, Zagorje ob Savi, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Zasa-
vje d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 12. 2001

Z 2001/00249 IZ-17271
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00249, ki ga je dne 16. 11. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na 1/2 trisobnega stanovanja
v Trbovljah, na naslovu Sallaumines 4a, v V.
nadstropju št. 28, ki obsega 3 sobe, kuhi-
njo, kopalnico z WC, hodnik, loggio in klet s
skupno uporabno površino 69,60 m2, ter
souporabo skupnih prostorov in naprav, za-
stavna pravica v korist upnika, RS Ministrs-
tva za finance, Davčne uprave RS, DU Hra-
stnik, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,685.719,94 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 12. 2001

In 53/2001 IZ-1049
V skladu z drugim odstavkom 211. čle-

na Zakona o izvršbi in zavarovanju se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Velenju z dne 4. 7. 2001 pod opr. št. In
53/2001, ki je postal pravnomočen dne
16. 8. 2001, v korist upnika Habit, d.o.o.,
Velenje, Kersnikova 11, zoper dolžnika Dar-
ka Strahovnika, Prešernova 6, Velenje, za-
radi izterjave 97.957 SIT s pp, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, to je stanovanje v izmeri 52,63 m2, št.
21, v V. nadstropju na Prešernovi 6 v Vele-
nju, ki je po podatkih v spisu last dolžnika
Darka Strahovnika do celote.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 12. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 42/95 SR-1140
Okrajno sodišče v Domžalah je na pod-

lagi pravnomočnega sklepa, opr. št. P
42/95 z dne 15. 11. 2001, upoštevajoč
določilo 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na in prvega odstavka 84. člena ZPP skleni-
lo:

v pravdni zadevi tožeče stranke Stanke
Srenjšček, Katarija 12, Moravče, ki jo za-
stopa odvetnik Silvan Jakin iz Ljubljane, proti
toženi stranki neznani dediči po pok. Kon-
tenti Ivanu, roj. dne 15. 1. 1881, do leta
1912 živečem v Moravčah, Grmače 59, na-
to živečem v ZDA, umrlem dne 15. 5. 1951,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na ne-
premičninah, vpisanih pri vl. št. 178, k.o.
Velika vas, se toženi stranki določa za zača-
snega zastopnika odvetnik Ludvik Maroša iz
Domžal. Začasni zastopnik bo zastopal to-
ženo stranko v postopku vse do takrat, do-
kler tožena stranka ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler CSD Domžale ne spo-
roči, da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 12. 2001

I 2001/00576 SR-1151
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni

sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi upnice
Zastavljalnice Litija, Anton Murn s.p., Trg svo-
bode 2, Litija, ki ga zastopa odvetnik Iztok
Šubara iz Trbovelj, zoper dolžnika Golob Ro-
berta, Zavrti 36, Mengeš, (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi izterjave 284.096 SIT s
pp, v smislu 4. točke drugega odstavka 82.
člena ZPP dne 9. 1. 2002 sklenilo:

dolžniku Golob Robertu, roj. 23. 4.
1965, neznanega prebivališča, se postavi
začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj,
Kolodvorska 6, Domžale.

Začasni zastopnik ima v postopku za ka-
terega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dol-
žnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 1. 2002

VI P 1922/2000 SR-1134
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Majdi Kocmur, v pravdni zadevi tožeče
stranke Oskrbnik s.p., Abramova ulica 10,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Sever, Abra-
mova ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopata
Tomo in Irina Maechtig, odvetnika v Ljublja-
ni, zoper toženo stranko Seada Bajgoriča,
Ig 443, Ig pri Ljubljani oziroma Janova ulica
7, Ljubljana, oziroma sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 3.877 SIT s pp, dne
7. 1. 2002 sklenilo:

začasna zastopnica Alenka Kočevar, po-
stavljena toženi stranki s sklepom z dne 27.
1. 1998, opr. št. I Pl 1036/95 se razreši
dolžnosti.

Toženi stranki Seadu Bajgoriču, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasni za-
stopnik, odvetnik Zvone Taljat, Miklošičeva
38, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v postopku zaradi plačila 3.877 SIT s pp.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002

Oklici dedičem

D 772/2001 OD-1158
Dne 20. 9. 2001 je umrla Poženel Tere-

zija, roj. Zagozda, z zadnjim prebivališčem v
Vojniku, C. talcev 1.

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Poženel Tereziji, da se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.

Če se morebitni dediči ne bodo priglasi-
li, bo sodišče opravilo in zaključilo zapu-
ščinski postopek tako, da bo štelo, da je
zapustnica imela le sorodnike, ki so nave-
deni v smrtovnici.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2001

D 242/2001 OD-1159
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Iskra Ludviku Jožefu, si-
nu Vincenca, roj. 25. 8. 1920, nazadnje
stanujočem v Štalcerjih 7, umrlem 25. 3.
2001, ravno tam.
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Ena izmed njegovih zakonitih dedinj je tudi
njegova hčerka Iskra Milka, roj. 20. 4. 1949,
ki se je leta 1972 odselila v ZR Nemčijo in se
od takrat domačim ne javlja, tako da ne vedo,
kje stanuje. Zato sodišče s tem oklicem to
dedinjo poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica in oklica na sodni deski
oglasi in uveljavlja svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpi-
salo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaklju-
čilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 12. 2001

D 445/2000 OD-17280
Krmac Jože Giuseppe od Ivana, iz Kocjan-

čičev, razglašen za mrtvega s sklepom N
54/2000 in za datum smrti določen 1. 1.
1945, ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opra-
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrbni-
ca za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančiče-
va 19, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 12. 2001

D 608/94 OD-1162
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče zapu-

ščinski postopek po dne 23. 1. 1994 umrli
Ropič Mariji, gospodinji, Belavšek 38/a, Zg.
Leskovec.

Kot dedinja pride v poštev hči Ropič Irena,
roj. 1961, neznanega bivališča, nazadnje sta-
nujoča v Bagdadu – Irak.

Ker sodišče ne razpolaga z njenim naslo-
vom, jo poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasi pri tem sodišču ali
sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer opra-
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 2001

D 284/2001 OD-1160
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščin-

ski postopek po dne 22. 4. 2001 umrlem
Zupanc Mirku, rojenemu 6. 8. 1953, državlja-
nu RS, nazadnje stanujočem Mislinjska Do-
brava 51, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Sodišče poziva zapustnikovo vnukinjo Zu-
panc Bianko, hčerko zapustnikovega pokoj-
nega sina Stanislava Zupanca (umrl leta
1984), pri čemer je bilo njeno zadnje znano
prebivališče v Berlinu, Nemčija, da se v roku
enega leta od objave oklica priglasi podpisa-
nemu sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo ter ga zaključilo
glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 12. 2001

Oklici pogrešanih

N 15/2001 PO-1156
Pri Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku nepravdni postopek razglasitve Burja
Mihaela, roj. 7. 8. 1899, nazadnje stanujo-
čega Obrežje 48, Jesenice na Dolenjskem,
za mrtvega.

Pogrešani je nekaj let pred začetkom
druge svetovne vojne odpotoval v Združene
države Amerike, od koder se je domačim
javil kmalu po prihodu, nato pa se je za njim
izgubila vsaka sled.

Burja Mihaela pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v
Brežicah, ker bo po preteku tega roka sodi-
šče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 1. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

KRANJ

Srg 333/2002 Rg-1690
Družba POTIS, podjetje za zastopa-

nje, trgovino in storitve, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem Podlubnik 92, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/1850/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zavr-
šnik Janez, Podlubnik 92, 4220 Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2002

MARIBOR

Srg 3738/2001 Rg-301
Družba CEZAR obdelava in prodaja

lesa d.o.o., Ribiška 10, Maribor, reg. št.
vl. 1/10685-00, katere družbenik je Felko
Jern, Vurmat del 24, Ožbalt, po sklepu dru-
žbenika družbe z dne 5. 11. 2001 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Felko Jern.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pri-
stojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2001

Srg 3730/2001 Rg-17293
Družba NAZOR, svetovanje in storitve,

d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 85, reg.
št. vl. 1/10242-00, katere družbenik je As-
shaus, trgovina in storitve d.o.o., Maribor,
Za Kalvarijo 42, po sklepu družbenika dru-
žbe z dne 26. 10. 2001 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzema Asshaus tr-
govina in storitve d.o.o.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pri-
stojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2001

NOVA GORICA

Srg 2101/2001 Rg-302
Družba TRIMTEG, Trgovina, finance,

inženiring d.o.o. Kanal, s sedežem Gra-
dnikova 16, Kanal, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3312-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
18. 12. 2001.

Ustanovitelja družbe sta Murovec Mar-
jan, Trg 1, Renče in Arčon Dušan, Gradni-
kove brigade 27, Nova Gorica, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

AB Media, d.o.o., Komenskega 11,
Ljubljana, preklicuje štampiljko, na kateri
je v logotip, in sicer v prvi vrsti dve veliki
črki A in B, v naslednji vrsti začetek pod
črko B - media d.o.o. (z malimi črkami), v
tretji vrsti pod media d.o.o. - pikice, v
četrti vrsti Ljubljana. Štampiljka je v zeleni
barvi. Ob-63249

INTERLINGUA MARKAP d.o.o., Rim-
ska 2, Ljubljana, štampiljko okrogle obli-
ke, premera 34 mm, z napisom Interlin-
gua Markap d.o.o, Ljubljana, v sredini je
logotip IZS in pod njo št. 2285.
gnx-77973

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, štampiljko št. 319 za kleščni žig,
izdanega od Urada RS za meroslovje,
Šmartinska 140 Ljubljana. gnz-78125

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Po-
trčeva 19A, 2250 Ptuj, preklicije štampi-
ljko pravokotne oblike, v izmeri 5 cm x 1
cm (3x), z naslednjo vsebino: Ivan KUŠAR
dr. med. spec. splošne medicine. Ob-
63235



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 1. 2. 2002 / Stran 819

SCT d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
56 preklicuje žig kvadratne oblike z ozna-
ko A 70000 projekta AC Jošanica - Pod-
lugovi. Ob-63485

Priglasitveni list

GOSTILNA PUSTOV MLIN - Povše Vik-
tor, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji, prigla-
sitveni list, opravilna št. 023-0017/98,
izdan dne 4. 2. 1998. gnx-77698

Hribar Silvester, Hlebče 42, Lesce,
obrtno dovoljenje, št. 313-155/85-3, iz-
dano dne 19. 7. 1985. gns-77932

Krznar Franc, Jamova ulica 13, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna št. 15-
0637-94, izdan dne 12. 10. 1994.
gnk-78061

Lombar Marjan, Begunje 130, Begu-
nje na Gorenjskem, priglasitveni list, opra-
vilna št. 44-0461/94, izdan dne 27. 5.
1994. gnn-77933

Martun Zdravko, Trubarjeva ulica 27,
Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-
0051/94, ERO 5164992, izdan dne 2.
3. 1994 pri DURS DU Celje, izpostava
Laško. gng-77740

Mohorič Roberto s.p., Šentjane 21,
Portorož - Portorose, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 059732/1223/01-50/
1996, izdana dne 9. 5. 1996.
gnm-78034

Okorn Marinka s.p., izdalava embala-
že iz papirja, Kajuhova ulica 29, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št. 035540/0573/
00-36/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gnn-77983

Rezar Ivan, Javornik 32, Ravne na Ko-
roškem, priglasitveni list, opravilna št. 45-
270/94, izdan dne 22. 6. 1994.
gng-77690

Ristič Milica, Ledine 8, Nova Gorica,
obrtno dovoljenje, št. 003552/1118/00-
47/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gng-77940

Sabelnik Franc s.p., Stolni vrh 52, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
1944/94, izdan dne 23. 8. 2000.
gno-78082

Saksida Tanja s.p., Okrepčevalnica
“SAX”, Trg 47, Renče, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št. 058901/3650/02-
47/1998, izdana dne 6. 1. 1999.
gnb-77945

Taradi Marijan, Ulica Pohorskega ba-
taljona 63, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. matična št. 5436811, izdan
dne 1. 10. 1994. gnh-77818

Temlin Bernardka, Slovenska 5, Mur-
ska Sobota, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 001082/1354/00-46/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gni-77963

Toplišek Milan, Vrhe 35, Teharje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrt-
no dovolenje, št. 021630/1175/00-13/
1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnj-77962

Ulen Miroslav, Lipovci 242/b, Beltin-
ci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.

000173/0217/00-46/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnt-77827

Vojniković Mirsad, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 071701/2979/01-36/2000, izdana
dne 9. 11. 2000. gnk-77836

Potne listine

Batič Ivan, Šempas 130, Šempas, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 81928, iz-
dala UE Nova Gorica. gnh-77714

Batinić Jakofčič Gordana, Vrtna 10, Čr-
nomelj, potni list, št. BA 585998.
gny-77897

Beganović Nurif, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 708733, izda-
la UE Ljubljana. gnz-78096

Bezjak Blaž, Potrčeva cesta 50/a, Ptuj,
potni list, št. BA 203087. gnb-77745

Bilogrević Natalija, Čečovje 53, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 719248,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-77998

Bistan Jure, Trg Rivoli 8, Kranj, potni
list, št. BA 868847. gnt-77727

Blažina Borut, Pretnerjeva ulica 6, Po-
stojna, potni list, št. AA 4291, izdala UE
Postojna. gny-77722

Bratkovič Tanja, Tišina 10, Tišina, pot-
ni list, št. BA 640587, izdala UE Murska
Sobota. gng-77890

Bruser Vladimir, Trg svobode 4, Kam-
nik, potni list, št. BA 825092, izdala UE
Kamnik. gno-77882

Cencelj Janja, Cesta Jaka Platiše 9,
Kranj, potni list, št. AA 705692.
gnm-77709

Cerkvenik Janez, Melikova ul. 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 680475, izda-
la UE Ljubljana. gnj-77787

Cesar Boštjan, Cesta 1. maja 63, Je-
senice, potni list, št. AA 103148, izdala
UE Jesenice. gns-77953

Čehovin Ula, Podmilščakova 40/b,
Ljubljana, potni list, št. P00102954, izda-
la UE Ljubljana. gnf-78141

Černigoj Sandi, Tomšičeva 1/c, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. AA 874977.
gnp-77906

Di Batista Peter, Sr. Gameljne 63,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA
796492, izdala UE Ljubljana. gnr-78158

Dšuban Gabrijela, Trubarjeva cesta 73,
Velika Loka, potni list, št. AA 311372,
izdala UE Ljubljana. gnj-78137

Emeršič Boris, Radvanjska cesta 63,
Maribor, potni list, št. AA 107605.
gnt-77752

Flegar Mihael, Prvomajska ul. 8, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 809800,
izdala UE Murska Sobota. gnf-77891

Furlan Petra, Kidričeva cesta 87, Škof-
ja Loka, potni list, št. AA 893138, izdala
UE Škofja Loka. gnc-77869

Gerkman Borut, Bratovševa ploščad
18, Ljubljana, potni list, št. AA 456883,
izdala UE Ljubljana. gnj-78062

Gorenc Anton, Glavna cesta 51, Mir-
na, potni list, št. AA 609853, izdala UE
Trebnje. gny-77847

Horvat Boštjan Dominik, Munsterstr.
372, Dusseldorf, Nemčija, potni list, št.
BA 788925. gnd-77843

Ilić Željko, Preserje 20, Braslovče, pot-
ni list, št. BA 730355. gnh-78039

Ivačič Janez, Krivec 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 479212, izdala UE Ljubljana.
gns-77903

Jaklin Marko, Janka Puclja 5, Kranj,
potni list, št. BA 959794. gno-77707

Jordan Matjaž, Breg 144, Žirovnica,
potni list, št. BA 474485. gni-77913

Kapaun Dominik, Sankt Poltener str.
2, Stuttgart, Nemčija, potni list, št. BA
838712. gnu-77776

Karadžić Zineta, Gradišče 18/a, Vrhni-
ka, potni list, št. BA 141950. gnc-77819

Kocjan Anica, Rožna dolina XVII/13,
Ljubljana, potni list, št. AA 770076, izdala
UE Ljubljana. gnc-78169

Kocjan Neža, Rožna dolina XVII/13,
Ljubljana, potni list, št. BA 853561, izda-
la UE Ljubljana. gnd-78168

Kočevar Albina, Kidričeva ul. 9, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
002243, izdala UE Sežana. gnk-78036

Kohne Anemari, Zbelovo 13/b, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. BA 667750,
izdala UE Slovenske Konjice. gnc-77994

Kontrec Majda, Černelavci, Gorička
ulica 104, Murska Sobota, potni list, št.
AA 131480, izdala UE Murska Sobota.
gnv-78000

Koricki Vesna, Turnherjeva ulica 2, Viš-
nja Gora, potni list, št. BA 678410, izdala
UE Grosuplje. gnq-77905

Kovač Peter, Lokavec 150/a, Ajdov-
ščina, potni list, št. AA 723068, izdala UE
Ajdovščina. gnv-77700

Kozar Gabrijela, Turjanci 34, Radenci,
potni list, št. AA 334160, izdala UE Gor-
nja Radgona. gnt-78002

Krušič Aleš, Šlandrova ul. 5, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 710040, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnq-77705

Kučan Iztok, Koritenska cesta 10,
Bled, potni list, št. BA 101362.
gne-77692

Kušlaković Zdenko, Planina 1, Kranj,
potni list, št. BA 431623. gnv-77950

Leban Tadej, Ul. Matevža Veluščka 4,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 74823, izdala UE Nova Gorica.
gnf-77791

Lenarčič Marija, Jelšane 61, Jelšane,
potni list, št. AA 687559. gno-78132

Logar Ika, Jeranova 1/c, Ljubljana,
potni list, št. AA 765114, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-77814

Lovrenčič Sonja, Dorfstr. 33, Aalen,
Nemčija, potni list, št. AA 646597.
gns-77778

Majcen Mojca, Japljeva 3, Celje, potni
list, št. BA 824458. gnr-77754

Meh Jelka, Likarjeva ulica 14, Bresta-
nica, potni list, št. BA 151164, izdala UE
Krško. gno-78007



Stran 820 / Št. 8 / 1. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Mitrović Goran, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 762356, izdala UE
Ljubljana. gnd-77768

Mlinar Breda, Kokrica, Dežmanova uli-
ca 9, Kranj, potni list, št. BA 854812.
gnl-78010

Mrvoš Mirko, Ul. 99 padlih boraca 42,
Ugrinovci, potni list, št. BA 265544.
gnq-77955

Muha Maja, Brinškova 2, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 659979. gnn-78133

Musić Enes, Brodarjev trg 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 888578, izdala UE
Ljubljana. gnk-77961

Pešič Maja, S. Mašere 9, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 576924.
gnf-77716

Peternelj Domen, Podreča 47/a, Mav-
čiče, potni list, št. AA 800598.
gnn-77908

Pišljar Nataša, Miklošičve 4/d, Dom-
žale, potni list, št. AA 693677, izdala UE
Domžale. gnm-78009

Primožič Tavčar Janka, Spodnji trg 8,
Škofja Loka, potni list, št. AA 479720.
gnx-78098

Remškar Sebastjan, Ulica Hermana
Potočnika 19, Ljubljana, potni list, št. BA
22318, izdala UE Ljubljana. gnb-77795

Repanšek Gašper, Divjakova ul. 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 813351, izda-
la UE Ljubljana. gnr-77904

Repnik Boris, Vinje 30, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. BA 81447, izdala UE
Ljubljana. gnp-78081

Rešetarević Milutin, Bezenškova 21,
Ljubljana, potni list, št. BA 315777, izda-
la UE Ljubljana. gnz-77896

Rink Barbara, Vaška pot 34, Ljubljana,
potni list, št. BA 560271, izdala UE Ljub-
ljana. gny-78147

Sejdijaj Adem, Izolska vrata 4, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 76209, izdala UE Koper.
gnp-78006

Sluga Nataša, Vid Ivanuševa 15/a, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 970565,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-77964

Sovdat Jelica, Log pod Mangrtom 59,
Log pod Mangartom, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 41125, izdala UE Tolmin.
gnd-77793

Stanič Ervin, Prvačina 186, Prvačina,
potni list, št. AA 199807, izdala UE Nova
Gorica. gnc-77794

Stanič Ervin, Prvačina 186, Prvačina,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42704,
izdala UE Nova Gorica. gnz-77796

Szilagyi Dagmar, Šišenska cesta 11,
Ljubljana, potni list, št. AA 305111, izdala
UE Ljubljana. gnf-77966

Šmajgl Katja, Rožna dolina, 25. maja
17/a, Nova Gorica, potni list, št. BA
711718, izdala UE Nova Gorica.
gnj-77866

Štradjot Bosiljka, Clevelandska 49,
Ljubljana, potni list, št. AA 172024, izdala
UE Ljubljana. gnw-78149

Težak Vida, Metliška cesta 36, Črno-
melj, potni list, št. AA 902544.
gnc-77748

Tratnik Franc, 212 Barker R.D., Subi-
aco 6008, Avstralija, potni list, št. BA
442310. gnp-77881

Trupi Dušan, Podgorje 14, Zabukovje,
potni list, št. AA 968339. gns-77853

Velagić Barbara, Senčna pot 6, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. BA 231947,
izdala UE Piran. gni-78113

Veličković Branko, Vojkova 4, Ljublja-
na, potni list, št. AA 770077, izdala UE
Ljubljana. gnf-78170

Velkaverh Aleš, Obala 123, Portorož -
Portorose, potni list, št. BA 576541, iz-
dala UE Koper. gnt-77877

Vesel Marko, Celovška cesta 108,
Ljubljana, potni list, št. AA 953950, izdala
UE Novo mesto. gnw-78099

Vidonja Marjan, Fikšinci 15, Rogašov-
ci, maloobmejno prepustnico, št. AG
14696. gnx-77848

Viličnjak Marko, Ul. Lili Novy 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 720118, izdala UE
Ljubljana. gne-78067

Žorman Danilo, Hrastje 59, Limbuš,
potni list, št. AA 65488. gnp-77681

Osebne izkaznice

Bajc Rok, Col 5, Col, osebno izkazni-
co, št. 957350. gne-77867

Bakovnik Vera, Visoko 88, Visoko,
osebno izkaznico, št. 483410.
gnn-78033

Baričevič Vida, Oražnova 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 459675.
gnk-77711

Berginc Barbara, Brunov drevored 11/
a, Tolmin, osebno izkaznico, št. 60275.
gne-77717

Blažina Borut, Pretnerjeva ulica 6, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 356817.
gnz-77721

Bobek Slavko, Vojkova 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 263926.
gnk-77886

Borštner Mojca, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 199616.
gnf-78166

Bradač Sonja, Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 150722.
gnn-78058

Budna Mojca, Koštialova 5, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 189303.
gnb-77720

Car Edita, Dobrovnik 205/a, Dobrov-
nik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
73655. gnd-77868

Čehovin Franc, Studeno 61, Postojna,
osebno izkaznico, št. 32815. gnz-77821

Čonžek Franci, Cerovec pod Bočem
47, Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 1046563. gnj-77862

Čulk Primož, Zabukovica 100/a, Gri-
že, osebno izkaznico, št. 298859.
gnu-78001

Di Batista Peter, Sr. Gameljne 63,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
22640. gnl-78160

Dolinar Ksenija, Beethovnova 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 932872.
gnb-77845

Domanjko Ivana, Mala vas 35, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 868182.
gnp-77856

Domazet Fink Jadranka, Gasparijeva
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
430893. gnj-77737

Dragan Mojca, Gorenje Jesenice 32,
Šentrupert, osebno izkaznico, št.
367322. gnc-77969

Držaj Tomi, Brstje 14/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 443041. gnn-77783

Eržen Franc, Žirovski vrh 68, Žiri,
osebno izkaznico, št. 616080.
gnl-78135

Faleskini Silva, Kolodvorska 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 298326.
gnn-77858

Fekonja Laura, Negova 7, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 435813.
gnc-77719

Ferengja Rok, Šarhova ulica 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 747182.
gny-78022

Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 969826.
gny-77797

Fertin Suzana, Valavazorjeva 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 670203.
gng-77844

Filipčič Martin, Bojsno 4, Globoko,
osebno izkaznico, št. 352098.
gnv-77750

Fischer Jasna, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325479.
gnd-77693

Frelih Vojko, Ljubno 116, Podnart,
osebno izkaznico, št. 733824.
gnq-78155

Gagović Ratomir, Trebinjska 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 634526.
gns-78103

Gajšek Helena, Sončna ul. 1, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 864319.
gns-78028

Golob Aleksander, Košaki, Košaški Dol
20, Maribor, osebno izkaznico, št.
159864. gnn-77683

Gonc Vesna, Ul. Štefana Kovača 104,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 909666.
gnk-78111

Gradišnik Alojz, Stare sledi 7, Preva-
lje, osebno izkaznico, št. 33520.
gnb-77870

Gregoršanec Alenka, Novakova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 4969.
gni-77713

Guzelj Stanislav, Davča 30, Železniki,
osebno izkaznico, št. 656740.
gni-77888

Hrovat Jera, Zibika 16, Pristava pri Me-
stinju, osebno izkaznico, št. 681959.
gnk-78011

Iskra Igor, Slovenja vas 27/b, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 694975.
gnh-77864

Jager Blaž, Žigrski vrh 9, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 763886.
gnu-78126
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Jelovčan Doroteja, Cvetlična 1, Naklo,
osebno izkaznico, št. 474915. gnn-77708

Jeraj Olga, Zg. Pirniče 3/a, Medvode,
osebno izkaznico, št. 562784. gnk-78086

Jerkič Maruša, Naselje na Šahtu 17,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 908168.
gnp-77731

Jesenšek Mediha, Cesta komandanta
Staneta 5, Litija, osebno izkaznico, št.
1017918. gnm-78142

Jež Milan, Borštnikova 97, Maribor,
osebno izkaznico, št. 172122. gnl-77685

Justin Mojca, Trubarjeva 11/a, Bled,
osebno izkaznico, št. 288810. gnd-77718

Kajdiž Jožefa, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467525.
gne-77742

Kajič Marija, Loška gora 1, Radeče,
osebno izkaznico, št. 170710. gnr-78004

Kastelec Alojz, Zagradec pri Grosu-
pljem 13, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
394605. gnl-77760

Klemenc Franc, Linhartova 64, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 940790.
gni-77738

Klemenčič Irena, Partizanska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 613358.
gnh-78139

Klinc Mojca, Dečkova cesta 25/a, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 986940.
gnx-77898

Kocbek Tomaž, Cesta zmage 97, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 218077.
gnk-77861

Komar Mateja, Spodnji stari grad 11o,
Krško, osebno izkaznico, št. 318881.
gne-77992

Kopač Aleš, Ul. 28. maja 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 144371. gne-77842

Koprivc Petra, Prerad 42, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 219545. gnf-77991

Kosorić Ljubomir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 695328.
gnx-77648

Krampelj Jože, Prazniki 1, Turjak, oseb-
no izkaznico, št. 672812. gnk-77761

Krauthaker Samo, Laze 30/a, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 552657.
gnj-77812

Kristan Alojzij Franc, Češča vas 8, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 747473.
gnb-77670

Križnik Rajko, Miklavž pri Taboru 61,
Tabor, osebno izkaznico, št. 206138.
gnu-77876

Kuhar Robert, Preska 20, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 863616. gng-77790

Kupnik Helena, Jakčeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 951. gnv-77725

Lazar Dušan, Medvedova 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 324674.
gng-77765

Lemež Jožica, Podkraj 44, Velenje,
osebno izkaznico, št. 717155.
gng-77965

Levačić Mitja, Martinova pot 6, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 60579.
gnu-77726

Ljubič Marko, Predstruge 31/a, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
624750. gne-78167

Lovišček Ladislav, Delpinova 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 850077.
gnb-77995

Marinič Vladimir, Zali breg 11, Dobro-
vo v Brdih, osebno izkaznico, št. 702348.
gne-77792

Medved Roman, Kristan vrh 11/c,
Podplat, osebno izkaznico, št. 681791.
gns-77703

Mesarič Jasna, Sokolska ulica 44, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 330378.
gno-77857

Mihelič Miran, Ferberjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1007358. gnb-78095

Mikuž Marko, Rožna dolina, Cesta IX/
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
203210. gnr-78129

Milakara Dijana, Keršičeva 22/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 208995.
gnu-77701

Milavec Jožefa, Cesta v Pretržje 2, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 572788.
gnf-77816

Mirnik Letnar Maja, Reboljeva ulica 35,
Trzin, osebno izkaznico, št. 928054.
gnt-77777

Mlinarič Romana, Užiška 3/a, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 830077.
gnw-77849

Molk Franc, Ramovševa 2, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 248773.
gnt-77802

Mrak Stanislava, Šišenska 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 10555.
gne-77942

Mrevlje Marjan, Brje 67, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 201955. gno-77782

Negro Marija Ana, Lucija, Cokova 1,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 585500. gnz-77871

Obrenović Nikola, Cesta komandanta
Staneta 28, Medvode, osebno izkaznico,
št. 173836. gni-77763

Oset Albert, Plečnikova 18/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 671479.
gnr-78008

Parkelj Janez, Ul. Nadgoriških borcev
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
717605. gnn-77808

Paulin Jožefa, Kvedrova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 166225.
gnl-78060

Pavčnik Vera, Postojnska 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 172114.
gnl-77935

Pelcar Marija, Stožice 137, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 497508.
gnj-77762

Peruci Ana, Kajuhova ulica 8, Senovo,
osebno izkaznico, št. 958438.
gnx-77773

Petek Dejan, Plečnikova ul. 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 348200.
gnc-78119

Petelin Gašper, Kamnik pod Krimom
99, Preserje, osebno izkaznico, št.
172345. gnj-78162

Peternel Anton, Pot v Trnje 13, Spod-
nja Idrija, osebno izkaznico, št. 602042.
gnb-77895

Pijetlović Milanka Maja, Brodarjev trg
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
169258. gnz-78171

Plemeniti Andreja, Rogoza, Samova ul.
48, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 249173. gnc-78069

Pleteršek Julijana, Prisojna ulica 35,
Maribor, osebno izkaznico, št. 460943.
gnk-77865

Polenšek Silvo, Volaka 15, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 811955.
gnf-78041

Porčić Alija, Kamnogoriška cesta 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 395869.
gnd-77893

Povše Marija, Dobovo 3, Otočec,
osebno izkaznico, št. 1044189.
gnj-78112

Primc Tatjana, Breg 153, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 103044.
gnw-77999

Radi Frančiška, Radvanjska cesta 68/
a, Maribor, osebno izkaznico, št. 222485.
gnn-78108

Remic Ivan, Herbesteinova 63, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 14628.
gnc-77769

Robić Teodor, Slomškovo naselje 13,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
443375. gny-77747

Sabotin Alojz, Razlagova 14, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 304978.
gnz-77996

Serčič Rosanda, Cesta zmage 97, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 340769.
gny-77997

Skvarča Francka, Rožna dolina, Cesta
VI/32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
87576. gnu-78076

Slemenšek Dušan, Pečovje 31/g, Što-
re, osebno izkaznico, št. 224189.
gno-77957

Stajnko Branko, Polana 32, Hoče,
osebno izkaznico, št. 897220. gng-77990

Šinkovec Danica, Savska cesta 51/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 82491.
gnb-78020

Škaljak Rastko, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159743.
gnk-78161

Škoberne Darinka, Laška vas pri Što-
rah 40, Štore, osebno izkaznico, št.
812312. gnm-77784

Šuler Maja, Podsabotin 58, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 435960.
gnd-77993

Toni Tina, Mavčiče 110, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 360146.
gno-78107

Toškan Krista, Vanganel 22, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
113799. gnh-77889

Urankar Boštjan, Zevnikova ulica 1/c,
Kranj, osebno izkaznico, št. 682888.
gnx-77723

Vrešnjak Jožefa, Pohorska 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 341173.
gny-77872

Vuzem Marija, Ul. bratov Učakar 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90624.
gnv-78079
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Zorec Jernej, Gregorčičeva 32, Zgor-
nja Polskava, osebno izkaznico, št.
837691. gnw-78124

Vozniška dovoljenja

Ačko Kristijan, Veliko Tinje 2, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21192, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-78085

Ališković Ferida, Cinkarniška pot 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 269613, reg. št. 36792. gne-78042

Arnuš Branko, Tibolci 13/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
8883, izdala UE Ptuj. gne-77917

Baretić Kolar Elizabeta Ana, Vodmat-
ska ulica 26, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 230533, reg. št.
116388, izdala UE Ljubljana. gnv-77975

Beganović Nurif, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193711, reg. št. 220337, izdala
UE Ljubljana. gny-78097

Belec Nikolaj, Hočko Pohorje 74/a,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1330506, reg. št. 92226. gnj-77987

Berlisk Maja, Tomšičeva 54, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000795311. gnb-78045

Birsa Ivo, Preserje 54/c, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 24236,
izdala UE Nova Gorica. gnw-77649

Blatnik Mitja, Godešič 1, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19406, izdala UE Škofja Loka.
gnz-77696

Bohak Alen, Ul. 8. februarja 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1492222, reg. št.
119649, izdala UE Maribor. gnp-77706

Boštjančič Mateja, Novomeška cesta
89, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34348. gno-77657

Brezovar Sonja, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103450, reg. št. 212806, izdala
UE Ljubljana. gnc-77669

Bucovaz Sabina, Kvedrova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927234, reg. št. 174641, izdala UE
Ljubljana. gng-78115

Burjak Miha, Hladilniška pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1503376, reg. št. 215628, izdala UE
Ljubljana. gns-78128

Car Meri, Panonska 7/b, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 16600.
gno-77832

Cukjati Igor, Lesno Brdo 72, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14307, izdala UE Vrhnika. gnb-77770

Černe Ines, Dobravlje 60, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
830988, reg. št. 11197, izdala UE Ajdov-
ščina. gnk-77786

Črnivec Enrika, Vurnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 811663, reg. št. 21621, izdala UE
Ljubljana. gnw-78024

Ćevriz Milijana, Pot na Fužine 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890859, reg. št. 163678, izdala UE
Ljubljana. gnt-77902

Dečman Vitomir, Verd 139, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 309, izdala UE Vrhnika. gnu-77826

Demšar Marko, Sp. Škofije 124/a, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25985, izdala UE Koper. gnq-77780

Di Batista Peter, Sr. Gameljne 63,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1213738, reg. št.
221653, izdala UE Ljubljana. gnm-78159

Dimnik Mateja, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1297013, reg. št. 186287,
izdala UE Ljubljana. gnm-78109

Dobaj Stanislav, Pobreška 38, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674214, reg. št. 52370, izdala UE Mari-
bor. gnq-78080

Dolenc Borut, Kavčičeva ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368389, reg. št. 86642, izdala UE
Ljubljana. gns-78078

Dolenšek Boštjan, Trebušakova ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1265207, reg. št. 225060, izdala
UE Ljubljana. gnp-78056

Domazet Fink Jadranka, Gasparijeva
ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1352710, reg. št.
229869, izdala UE Ljubljana. gng-77715

Drobnjaković Nebojša, Klanska ulica
17, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1481646, reg. št. 114293,
izdala UE Ljubljana. gnh-77989

Dšuban Gabrijela, Trubarjeva cesta 73,
Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 101208, reg. št. 48765, izda-
la UE Ljubljana. gnk-78136

Fajič Ekrem, Cankarjeva 27, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 22004. gng-77915

Fekonja Laura, Negova 7, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13418, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-77660

Ferengja Rok, Šarhova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 974043, reg. št. 185982, izdala UE
Ljubljana. gnz-78021

Frelih Vojko, Ljubno 116, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
393393, reg. št. 2363, izdala UE Radov-
ljica. gnp-78156

Gajšek Helena, Sončna ul. 1, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3792, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-78029

Gantar Miha, Malenski vrh 8, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 24876, izdala UE Škofja Loka.
gnv-78075

Golob Aleksander, Košaki, Košaški Dol
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 370917, reg. št. 63266, izda-
la UE Maribor. gno-77682

Golob Slavica, Gorišnica 62/a, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6825, izdala UE Ptuj. gnu-77851

Grabar Erika Jožefina, Trubarjeva ulica
67, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1363203, reg. št. 20944, izdala UE
Celje. gni-78038

Grabnar Angela, Sojerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043351, reg. št. 202966, izdala
UE Ljubljana. gnv-77800

Gregorec Uroš, Golniška cesta 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 287921, reg. št. 41002, izdala UE
Kranj. gng-78065

Grubelnik Nada, Zg. Lehen 25, Ribni-
ca na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3301, izdala UE Radlje ob
Dravi. gno-77732

Habijanič Jožica, Ihan, Breznikova 61/
a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 133869, reg. št. 183350,
izdala UE Ljubljana. gnw-77724

Hafner Franc, Žabnica 82, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066229, reg. št. 9865, izdala UE Kranj.
gny-77922

Hočevar Marjan, Cankarjeva cesta 31,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BFGHC, št. S 1267840, reg. št. 16669,
izdala UE Kamnik. gnt-78127

Hojnik Drago, Novinci 2/a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38752,
izdala UE Ptuj. gnm-78084

Horvat Roman, Miklošičeva 22, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
23521. gnd-77743

Hozjan Bojan, Trimlini 64/k, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 6669, izdala UE Lendava.
gnn-77958

Hunjadi Ivan, Cafova 4, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 69802,
reg. št. 10723, izdala UE Maribor.
gny-78072

Huskić Milena, Stanežiče 19/a, Ljub-
ljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 388707, reg. št. 98157, izda-
la UE Ljubljana. gnx-78148

Ilc Jasna, Polanškova ulica 8, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 1/2002.
gnl-77860

Iliev Dalibor, Jaka Platiše 3, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1542947, reg. št. 54678,
izdala UE Kranj. gnt-78027

Jerkič Maruša, Naselje na Šahtu 17,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5763318, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-77730

Jež Milan, Borštnikova 97, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
493217, reg. št. 24230, izdala UE Mari-
bor. gnk-77686

Juratovec Brigita, Dol. Skopice 11/a,
Krška vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10251. gnm-77909

Kadič Suzana, Velika Trata 7, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17615. gnx-77823



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 1. 2. 2002 / Stran 823

Kalčič Ivan, Zagorje 92, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
2063, izdala UE Postojna. gnb-78120

Kališnik Jurij, Na Šancah 100, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 17241, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnx-77923

Kapelj Franc, Babno polje 8, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1427245, reg. št. 11280, izdala UE
Cerknica. gnf-78016

Kaplan Matej, Šalka vas 96, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13017, izdala UE Kočevje. gnb-77695

Kariš Damjan, Planina 1, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355062,
reg. št. 33935. gnu-77676

Kastelec Alojz, Zagradec pri Grosu-
pljem 13, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1462269, reg. št. 12763,
izdala UE Grosuplje. gnm-77759

Kerznar Rafael, Šmiklavž 22, Gornji
grad, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 1/2002 in 6/
2002. gnt-77952

Klakočar Šarlota, Bizeljska vas 20, Bi-
zeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17202, izdala UE Brežice.
gnt-78102

Klemenčič Irena, Partizanska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414852, reg. št. 89901, izdala UE
Ljubljana. gni-78138

Klobasa Tomaž, Nasipna ul. 114, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 69131, reg. št. 93058. gnd-78093

Kočevar Erik, Kastelec 7, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
27770, izdala UE Koper. gnv-77650

Korenčič Aleška, Okiškega ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934215, reg. št. 128844, izdala UE
Ljubljana. gnz-77971

Koroša Simon, Dolga ulica 36, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 28580, izdala UE Murska So-
bota. gny-77672

Kosorić Ljubomir, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932070, reg. št. 107489, izdala UE
Ljubljana. gnd-77647

Kotnik Simon, Vinarska c. 30, Bizelj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 11178, izdala UE Brežice. gnr-77954

Kovač Klemen, Hrušica 70, Jesenice,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 219, iz-
dano 5. 4. 1979. gnc-77798

Kovač Lucija, Šmartno 199, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14610, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnk-77661

Kovač Peter, Lokavec 150/a, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, št. S 395066,
reg. št. 4773. gnz-77921

Kovač Primož, Tabor 8, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 578743,
reg. št. 2786, izdala UE Domžale.
gnl-77885

Kozar Gabrijela, Turjanci 34, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10562,
izdala UE Gornja Radgona. gnw-77924

Kremič Uroš, Mačkovci 36, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
85089, reg. št. 15261, izdala UE Dom-
žale. gng-78040

Križaj Robert, Cesta na Svetje 26,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433499, reg. št. 178399, izdala
UE Ljubljana. gnm-77734

Krnc Petra, Glavna cesta 9, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384588, reg. št. 10413, izdala UE Treb-
nje. gnq-77980

Krnc Tesi, Loška ulica 10, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 772901,
izdala UE Litija. gnd-78018

Kučan Vlasta, Kardeljev trg 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422901, reg. št. 30131, izdala UE Ve-
lenje. gnr-77704

Kukovičič Vladimir, Gračnica 8, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3137, izdala UE Laško.
gnu-78101

Lenarčič Marijan, Jelšane 61, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 326534, reg. št. 1186, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnm-78134

Lindič Dušan, Verd, Pionirska cesta
44, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12273, izdala UE Vrhnika.
gnm-77984

Lisec Srečko, Polžanska vas 5, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17075, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnl-77960

Lisjak Marijan, Podplat 9, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20690,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnp-77756

Lovišček Ladislav, Delpinova 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11274, izdala UE Nova Gorica.
gnf-77916

Lozej Mojca, Sveto 72, Komen, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 17483, iz-
dala UE Sežana. gnc-77919

Lubej Una, Zgornje Gameljne 76, Ljub-
ljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 322696, reg. št. 177511,
izdala UE Ljubljana. gny-77772

Luetič Gusel Ines, Gosposvetska 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 800019, reg. št. 76992, izdala UE
Maribor. gnw-77824

Maček Greta, Kropa 30, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868766,
reg. št. 16958. gns-77653

Mali Roman, Sveteljeva 17, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1404690, reg. št. 30555. gnm-77659

Marinič Vladimir, Zali breg 11, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 18333, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-77655

Marinković Dragica, Toplarniška ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 42991, reg. št. 164866, izda-
la UE Ljubljana. gnr-77883

Marolt Vid, Ulica ob gozdu 8, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368684, reg. št. 232946, izdala UE
Ljubljana. gni-77813

Mavec Marjan, Lipce 36, Blejska Do-
brava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 00195046, izdala UE Jesenice.
gnp-78131

Messaci Mohamed, Bratovševa plo-
ščad 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1368232, reg. št.
137098, izdala UE Ljubljana. gnr-77779

Mihelič Miran, Ferberjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1103239, reg. št. 30799, izdala UE
Ljubljana. gnc-78094

Milakara Dijana, Keršičeva 22/a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10919, izdala UE Trbovlje.
gnt-77702

Milavec Jožefa, Cesta v Pretržje 2, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
471040, reg. št. 5186, izdala UE Cerkni-
ca. gng-77815

Mirnik Letnar Maja, Reboljeva ulica 35,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890631, reg. št. 160782, izdala UE
Ljubljana. gnv-77775

Mrevlje Marjan, Brje 67, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, št. S 123833.
gne-77746

Mulec Klavdija, Vrečova cesta 10, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13937, izdala UE Gornja
Radgona. gnv-77825

Nadižar Marko, Breg 103, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1424224, izdala UE Jesenice.
gnz-77671

Novak Štefka, Artiče 29, Artiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6674,
izdala UE Brežice. gnj-77687

Paparević Damir, Saveljska cesta 73/
f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1565842, reg. št. 133379,
izdala UE Ljubljana. gnb-77970

Parkelj Janez, Ul. Nadgoriških borcev
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 411851, reg. št. 35673, izda-
la UE Ljubljana. gno-77807

Pesjak Franc, Murova 17, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
743502, izdala UE Jesenice. gnz-78046

Peterka Rok, Češnjice 38, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1219759, reg. št. 32846, izdala UE Dom-
žale. gnb-78145

Peternel Anton, Pot v Trnje 23, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 756305, reg. št. 5142,
izdala UE Idrija. gnh-77739

Petrovčič Viljem, Volaričeva 36, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7766, izdala UE Postojna. gnp-77656

Pikmajer Edo, Cesta na Rožnik 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813015, reg. št. 1651, izdala UE
Ljubljana. gnr-77979

Pintar Jože, Zg. Rute 115, Gozd Mar-
tuljek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 795331. gny-77947

Piskač Uroš, Kidričeva cesta 32, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 26416, izdala UE Škofja Loka.
gnl-77735
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Pivka Bojan, Zadružna ulica 12, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 13653, izdala UE Kamnik.
gnw-77874

Plevel Jože, Cerkljanska Dobrava 9,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. S 1347677, reg.
št. 31271, izdala UE Kranj. gnw-77699

Porčić Alija, Kamnogoriška cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 14093, reg. št. 97990, izdala UE
Ljubljana. gne-77892

Prašnikar Tamara, Graška cesta 39,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1322732, izdala UE Litja. gnf-77741

Pušnik Eva, Hrušica 138, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, št. S 001267768, izda-
la UE Jesenice. gnj-78087

Rižnar Simona, Gajevci 46, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39738,
izdala UE Ptuj. gnc-77944

Rojs Rant Vera, Ilirska ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 484828, reg. št. 49171, izdala UE
Ljubljana. gnc-77894

Rožič Raul, Hum 68, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28389,
izdala UE Nova Gorica. gnr-77654

Rožman Simon, Hrastje Mota 29, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 7501, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnd-77918

Rus Sergej, Zadružni trg 8, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 114163,
izdala UE Ptuj. gnq-78030

Sekul Marjetica, Cesta na griču 2, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1340106, reg. št. 29151, izdala UE
Velenje. gno-77986

Slapar Silvo, Lahovče 72, Cerklje na
Gorenjskem, preklic duplikata vozniškega
dovoljenja, kat. BGH, št. S 1122663, reg.
št. 27144, izdala UE Kranj. gno-77907

Slemenšek Dušan, Pečovje 31/g, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. S 1159468,
reg. št. 3322. gns-77728

Slemenšek Dušan, Pečovje 31/g, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. S 1159468,
reg. št. 3322. gns-77878

Smodiš Melita, Škofja riža 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10834, izdala UE Trbovlje. gnp-77956

Sojer Aleš, Pšata 91, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1457254, reg. št. 35880, izdala UE Dom-
žale. gnh-77689

Sotošek Anton, Kovinarska 9, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12223, izdala UE Krško. gni-78013

Stanič Ervin, Prvačina 186, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 3430.
gnu-77651

Stanič Rosana, Naldinijeva 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 21943, izdala UE Koper. gnq-77855

Stele Martina, Tunjiška mlaka 19/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15475, izdala UE Kamnik.
gns-77978

Stipič Nataša, Studenec 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

737478, reg. št. 37937, izdala UE Ljub-
ljana. gne-77771

Strnad Slavko, Zgoša 45, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900001, reg. št. 19891, izdala UE Ra-
dovljica. gnv-78025

Šeferagić Husnija, Prisoje 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5803. gnf-77841

Šega Miha, Grahovo 73, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1344757, reg. št. 9182, izdala UE Cer-
knica. gni-77863

Šinkovec Danica, Savska cesta 51/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 699914, reg. št. 14723, izdala UE
Domžale. gnc-78019

Širaj Nadja, Vodovodna pot 41, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
791085, reg. št. 9217, izdala UE Cerkni-
ca. gno-78157

Škapin Uroš, Goričane 25, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434407, reg. št. 220879, izdala UE
Ljubljana. gnw-77774

Škarja Jernej, Prevoje pri Šentvidu 67,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 131829, reg. št. 11399, izdala UE
Domžale. gnr-78104

Škarja Marija, Prevoje pri Šentvidu 67,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 32376, reg. št. 11135, izdala UE
Domžale. gnq-78105

Šoštarič Miha, Vinka Megle 4, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1063563, reg. št. 9217, izdala UE Ljuto-
mer. gnb-77645

Šulek Boštjan, Terčeva 56, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544898, reg. št. 12171, izdala UE Ma-
ribor. gnm-77684

Šuler Maja, Podsabotin 58, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46547,
izdala UE Nova Gorica. gnv-77925

Tamše Rok, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10619, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-77834

Tibaut Štefan, Hotiza 166, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 1173, izdala UE Lenda-
va. gni-77988

Tomažič Nena, Sp. Škofije 50, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, št. 25662, izdala
UE Koper. gnn-78083

Ulčar Palan Katja, Nazorjev trg 1/a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 15538. gnb-77920

Urbas Monika, Dunajska cesta 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292229, reg. št. 179023, izdala UE
Ljubljana. gny-77972

Usar Rafael, Topolšica 118/d, Topol-
šica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 803592, reg. št. 6987, izdala UE Vele-
nje. gnp-78035

Velagić Emin, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. S 240631, reg. št. 138771,
izdala UE Ljubljana. gnh-77664

Vesel Marko, Celovška cesta 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 779801, reg. št. 22164, izdala UE
Novo mesto. gnv-78100

Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1513179, reg. št. 103004, izdala
UE Maribor. gnf-78091

Zajc Katarina, Spodnje Izlake 13, Izla-
ke, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1523400, izdala UE Zagorje. gns-78003

Zaletelj Jani, Veliko Mlačevo 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 256151, reg. št. 14631, izdala UE Gro-
suplje. gnc-77644

Založnik Andreja, Gosposka 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986294, reg. št. 33571. gno-78057

Žnidaršič Mirjam, Škrabčeva 1, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35057, izdala UE Nova Gorica.
gnt-77652

Zavarovalne police

Blaznik Iztok, Sternadova ulica 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 434609, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-77835

Brcar Olga, Jurjevica 42, Ribnica, za-
varovalno polico, št. 0801241 in 03
0130047, izdala zavarovalnica Tilia Novo
mesto. gnb-77899

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0822001 za
vozilo Citroen Jumper z reg. oznako LJ
N2-80S, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnt-77806

Ćoragić Fatima, Zvirče 33, Tržič, zava-
rovalno polico, št. 812905, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnc-77744

Grujić Spomenka, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, zavarovalno polico, št.
40301001123, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gns-78053

HIS d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101390656, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gno-77982

Keber Vladimir, Celjska cesta 9, Slo-
venske Konjice, zavarovalno polico, št.
404736, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., podružnica Celje. gnt-77927

Klopčič Roman, Sveti Andrej 10, Mo-
ravče, zavarovalno polico, št. 826750, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-77781

Režen Irena, Boštanj 18/b, Boštanj, za-
varovalno polico, št. 391125, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnu-77926

Rozman Avguštin, Krakovska ulica 33,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 12-45-
04/2001 in 06/45-04/2001, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnn-77658

Škrijelj Sejdo, Ljubljanska cesta 7,
Domžale, zavarovalno polico, št. AO
390411, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-78044

VOLVO AUTO, Bratislavska 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101459202,
izdala zavarovalnica Slovenica. gng-78090
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Spričevala

Behrić Elsa, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
izdano na ime Husanović Elsa. gnn-77833

Belšak Jožica, Dvorje 70, Cerklje na
Gorenjskem, indeks, št. in diplomo Sred-
nje šole za trgovinsko dejavnost v Ljublja-
ni, izdano na ime Burgar Jožica, izdana
leta 1985. gno-78032

Brelih Branko, Gorska pot 24, Idrija,
diplomo Srednje elektrotehniške šole v
Ljubljani, izdana leta 1986. gnd-77668

Bren Alenka, Vogelna ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 1, 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1970, 1972 in 1973,
izdano na ime Hrastel Alenka. gnq-77880

Chersicola Maja, Postojnska 7, Izola -
Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1975, izdano na ime Jur-
kovič Rožica. gnf-77941

Cokan Matej, Gotovlje 195, Žalec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje lesar-
ske šole Maribor - mizar, izdano leta 2000.
gns-77753

Debeljak Matevž, Spodnja Slivnica 93,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnt-78152

Dovgan Marjan, Gubčeva ulica 4, Ilir-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnu-77901

Držaić Branko, Brače Baćića 19, Rije-
ka, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljublajni, izdana leta 1982.
gnl-77939

Elsner Borut, Na zelenici 3/b, Vrhnika,
spričevalo od 1 do 3. letnika Trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1987, 1988 in
1989. gnc-77694

Ermenc Forti, Florjan 2, Gornji grad, za-
ključno spričevalo Srednje agroživilske šole
v Mariboru, šolsko leto 91/92. gnb-78070

Fortuna Helena, Trata 81, Gorenja vas,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Lo-
ka, izdano leta 1998. gnd-77643

Gabrijel Saša, Cesta Andreja Bitenca
159, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdano leta 1989, izdano na ime Kunstelj
Saša. gnv-77900

Gabrijelčič Rok, Gorenja vas 62, Ka-
nal, spričevalo 1.2. 3. in spričevalo o za-
ključnem izpitu Živilske šole, izdano leta
1990 do 1993. gni-78088

Grčar Janez, Ljubljanska cesta 2, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrote-
hniške šole Iskra Kranj, izdano leta 1968.
gno-77936

Gumzej Iztok, Novi Log 21, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Celju, izdano leta 1992.
gnz-77846

Ivančič Taja, Herbesteinova 14, Ljublja-
na, indeks, št. 42225296, izdala Akade-
mija za likovno umetnost. gnb-77820

Ivanković Šime, Stara cesta 35, Ljuto-
mer, spričevalo o zaključnem izpitu Ste-
klarskega šolskega centra v Rogaški Slati-
ni - steklopihalec, izdano leta 1969.
gnj-77837

Jalovec Mirko, Polje, Cesta XXXII/8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1970. gnx-78023

Jelerčič Mateja, Jenkova 18, Postojna,
diplomo Srednje tehnične in naravoslovne
šole v Postojni, izdana leta 1988, št. I - NM
141. gnl-77785

Kastelec Alojz, Zagradec pri Grosu-
pljem 13, Grosuplje, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Poklicne šole v Kranju - sliko-
pleskarstvo, izdano leta 1983. gnl-77764

Kavs Barbara, Soča 98, Soča, spriče-
valo od 1 do 5. letnika in zaključno spriče-
valo 3. in 5. letnika Poslovne šole, izdala
SETŠ Nova Gorica. gny-77822

Knafelc Vanja, Notranjska 68/a, Loga-
tec, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdano pri Go-
spoadarski zbornici, leta 1993.
gnw-77749

Kočar Leopold, Korovci 6, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu CPŠ Mur-
ska Sobota, izdan 23. 6. 1975.
gnx-77673

Kokošinek Peter, Polica 47, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
nične šole v Ljubljani, elektro smer, izdano
leta 1974. gnt-77977

Koprivc Darja, Dednja vas 29, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Brežice, izdano leta 1993. gng-77840

Krivec Jožef, Kamnogoriška cesta 49,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne šo-
le TAM, št. 17, izdano leta 1965.
gnd-78118

Kurbos Branko, Vlahovičeva 1, Kidriče-
vo, diplomo , št. 1/97 - strojni tehnik, te-
hnolog, izdana leta 1987. gnr-77854

Langus Boštjan, Pod hrasti 62, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika VII. gimnazije
Vič, izdano leta 1978 in 1979. gnd-77943

Leban Petra, Ulica 25. maja 17/a, No-
va Gorica, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Nova Gorica, izdano leta 1999.
gns-77928

Lukežič Marko, Srednje Gameljne 31,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol in osebnih sto-
ritev, izdano leta 1998. gnj-78037

Maletić Dražen, Mišinci 1, Žakanje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne in zdravstvene šole Novo mesto, izdano
leta 1993. gnl-77710

Malnič Elvira, Ročinj 71, Ročinj, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šolskega centra za blagovni pro-
met v Kranju, Trgovske šole, izdano leta
1978, izdano na ime Mavri Elvira.
gnq-78005

Markič Sabina, Primožičeva ul. 35,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo od 1 do 7.
razreda OŠ Maksa Pečarja v Črnučah.
gnu-77801

Mavri Robert, Vojkovo nabrežje 22, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. 2. in 3.

letnika Centra strokovnih šol - smer RTV
mehanik, izdano leta 1981, 1982 in 1983.
gnf-78066

Meglič Peter, Zg. Duplje 38, Duplje,
spričevalo po prilagojenem programu za
odrasle, smer kmetovanje, izdala Kmetij-
ska šola v Kranju, št. osebnega lista 3/41,
izdano leta 1987/88 in 1988/89.
gnr-78054

Mesojedec Lucija, Videm 29/b, Videm-
Dobrepolje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole v Ivančni Gorici.
gnu-78026

Meško Terezija, Volkmerjeva 5, Ptuj, in-
deks, št. 95/91, izdala Biotehnična fakul-
teta - permanentno izobraževanje.
gnl-77910

Mihajlik Marta, Naselje Andreja Kaple
6/a, Hrastnik, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole Zagorje, izdano leta 1998 in
1999. gnj-77912

Mohorč Nika, Sorška ulica 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno ad-
ministrativne šole v Kranju, št. 19/10, iz-
dano 27. 9. 1975. gnt-77677

Mrak Danijela, Rašiška 12, Ljubljana,
indeks, št. 20200729, izdala Pravna fakul-
teta. gny-77697

Mrevlje Klara, Vip. Križ 1/k, Ajdovšči-
na, spričevalo 2. letnika Poklicne adminis-
trativne šola Nova Gorica. gnm-77934

Mustar Andrej, Poklukarjeva 27, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1982. gnk-77736

Nerer Snežana, Škapinova 12, Celje,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost Celje, izdana leta 1987, št. IV-856.
gnh-77789

Novak Nevenka, Veliki Obrež 48, Bre-
žice, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol - poklicna oblačilna šola, izdano
leta 1975, izdano na ime Krulc Nevenka.
gnx-78073

Novak Simona, Kuštanovci 38, Mačkov-
ci, zaključno spričevalo SŠGT Radenci, iz-
dano leta 1999. gnn-77758

Nusdorfer Iztok, Podgorje 28/e, Kam-
nik, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1990, 1991 in 1992. gny-78122

Oset Janez, Drešinja vas 40, Petrovče,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole
Šentjur, izdano leta 1990/91. gns-77828

Pečečnik Matej, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika CSŠ Velenje -
oblikovalec kovin. gnl-78110

Pečjak Marija, Vinkov vrh 13, Dvor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra Novo mesto, poklic kuhar, izdano leta
1976, izdano na ime Šašek Marija.
gnh-77914

Peklaj Srečko, Polhov Gradec 165, Pol-
hov Gradec, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1970, 1971 in 1972. gnf-78116

Peklaj Srečko, Polhov Gradec 165, Pol-
hov Gradec, spričevalo o končani OŠ Pol-
hov Gradec. gne-78117

Petretič Janez, Prušnja vas 7, Podbo-
čje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Kr-
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ško - avtomehanik, izdano leta 1999/
2000. gnx-77948

Petrovič Katarina, Trnovska vas 9, Tr-
novska vas, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠC Ptuj - upravno administartivne šole.
gnu-77751

Pevec Marko, Zibika 2, Pristava pri Me-
stinju, maturitetno spričevalo STŠ Celje,
izdano leta 1982/83. gnv-77879

Pihlar Sebastjan, Sodna ulica 24, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole, št. I-ZT-749. gnv-77850

Podgornik Luka, Trg prekomorskih bri-
gad 7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Riharda Jakopiča v Ljubljani, izdano leta
1996. gnd-78068

Pohlin Dejan, Jakopičeva ulica 1, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 2001.
gnm-78059

Poravne Pavel, Šmarca, Kamniška cesta
51, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole za lesarstvo v Ljubljani, št.
11/15, izdano leta 1974. gnj-77887

Pozderec Janez, Omerzova ulica 21,
Kočevje, spričevalo 1. letnika SŠGT - go-
stinski tehnik, izdano leta 2000.
gnu-78151

Putič Barbara, Huje 5, Kranj, indeks,
izdala Srednja trgovska šola Kranj.
gnw-77949

Rakuša Irena, Kolodvorska cesta 2, Or-
mož, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano
leta 1994. gnv-78150

Ravnjak Benjamin, Kardeljev trg 3, Ve-
lenje, spričevalo 3. letnika PTERŠ, Šolski
center Velenje, izdano leta 1998/99.
gnv-77875

Ražem Liljana, Mladinska 14, Spodnja
Idrija, spričevalo od 1 do 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole v Postojni, izdano leta 1991, 1992,
1993 in 1994. gng-78165

Ribnikar Jernej, Podvasca 1, Tržič, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
športni oddelek, izdano leta 2000.
gnp-77981

Rudolf Tanja, Dobravica 54, Ig, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994. gnh-78014

Rupnik Marija, Medvedje Brdo 8/a,
Rovte, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Idriji, izdano leta 1978,
1979, izdano na ime Žejin Marija.
gnd-78043

Saćić Senad, Hajderoviči bb, Zavidovi-
či, spričevalo 1.2. letnika in diplomo Sred-
nje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljublja-
ni, izdano leta 1987 in 1988. gnb-77799

Sajovic Jaša, Predoslje 80/a, Kranj,
spričevalo Gimnazije Kranj, št. 168, izda-
no 23. 6. 1984. gny-78047

Salezina Ljubica, Lažiše 20, Dobje pri
Planini, spričevalo o končani OŠ Primoža
Trubarja, izdano leta 1982, izdano na ime
Centrih Ljubica. gnj-78012

Sever Kus Živa, Cesta 1. maja 61,
Kranj, indeks, št. 18010638, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnp-78106

Sobočan Rok, Spodnji kraj 41, Preva-
lje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Slovenj Gradcu. gni-77938

Steklasa Nataša, Sokolska ulica 6, Mir-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole Ivan-
čna Gorica, izdano leta 2000. gnu-77951

Škrubej Matjaž, Tovarniška 12/j, Loga-
tec, diplomo Srednje tehniške in naravo-
slovne šole, št. 925, izdana 25. 4. 1988.
gnm-77959

Šlebir Darja, Ciril Metodova 10, Mur-
ska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne šole za gostinstvo in turi-
zem Radenci. gnv-77675

Štefe Nina, Ul. Toma Zupana 4, Naklo,
spričevalo , št. 201, izdano pri Ljudski uni-
verzi Koper, izdano leta 1998. gnr-77829

Šticl Zrim Simona, Naselje ljudske pra-
vice 45, Murska Sobota, spričevalo in za-
ključno spričevalo Zdravstvene šole Mur-
ska Sobota, izdano leta 1981 in 1982.
gnp-77831

Teodorovič Simon, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, iz-
dano leta 1997. gnk-77911

Tijanič Liljana, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, potrdilo o strokovni usposoblje-
nosi za trgovskega poslovodjo, izdano pri
GZ Slovenije, leta 1995. gng-78140

Turkuš Monija, Majšperk 51, Majšperk,
spričevalo o končani OŠ Majšperk, izdano
leta 1988. gnx-77852

Udovc Gašper, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice. gno-77757

Urbančič Igor, Za grabnom 34, Brezo-
vica pri Ljubljani, diplomo Gimnazije Moste
- smer elektro v Ljubljani, izdana leta 1984.
gnl-78064

Urbanija Marjan, Vir, Zoisova ulica 33,
Domžale, zaključno spričevalo Srednje ko-
vinarske šole v Domžalah, izdano leta
1979. gnd-78143

Voglar Anica, Prelog, Prečna pot 3,
Domžale, diplomo Fakultete za naravoslo-
vje in tehnologijo , izdana leta 1977, na
ime Habe Anica. gng-78015

Volčanšek Sonja Marija, Šuštarjeva 12,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Trbov-
lje, izdano leta 1987/88, izdano na ime
Volmut Sonja Marija. gnx-78048

Vrbnjak Silva, Križevci 20, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o strokovnem izpitu
št. 10/75, izdano v Mariboru, 10. 3. 1975,
izdal Republiški komite za vzgojo in izobra-
ževanje, Izpitna komisija za predmetne uči-
telje v Mariboru. gnq-78130

Vrhovac Uroš, Birčna vas 64/b, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
policijske šole, izdano leta 1993 in 1994.
gnl-77985

Zupan Tomaž, Koritno 34, Bled, potrdi-
lo za varno delo s traktorji in traktorskimi
priključki, št. 1759198. gnq-78055

Žagar Jurij, Žolgarjeva ulica 7, Maribor,
diplomo Srednje gostinske in turistične šo-
le, št. 864, izdana 24. 6. 1988.
gnu-77976

Žagar Metka, Golo 45, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne gostin-

ske šole, izdano leta 1973, 1974 in
1975, izdano na ime Atelšek Metka.
gnm-77859

Ostali preklici

A.B.C. Nova Gorica d.o.o., V. Vodopiv-
ca 2, Nova Gorica, uradno potrdilo za regi-
starcijo vozila, ocarinjeno po KV60017, iz-
dano dne 7. 1. 2002 za vozilo Renault
Scenic 1.6 16V,s, št. šasije VF1JAO-
BO525951985. gni-78092

Altbauer Bojan, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-78017

Andolšek Franc, Lipovec 22, Dolenja
vas, delovno knjižico. gnj-77712

AVTOPREVOZNIŠTVO BALOH ANTON,
škocjan 23, Dob, licenco, št. 001696/
1915 - LM-16/1997 za vozilo M.A.N. 14-
222Fl, reg. št. LJ R9 - 29T. gnh-78114

AVTOPREVOZNIŠTVO KOZAN STANI-
SLAV s.p., Pod vinogradi 4, Straža, licen-
co, št. 000107/20-48/1997 za tovorno
vozilo Mercedez Benz Atego 1828 AK, reg.
št. NM 39-92L. gnn-77733

Batista Aleks, Trubarjeva ulica 1, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 8717,
ser. št. 0085142, izdana 7. 4. 1987.
gnm-77809

Blatnik Nataša, Partizanska 15, Slovenj
Gradec, delovno knjižico št. 17227, ser.
št. 0114001, izdana 30. 8. 1985.
gni-77663

Breskvar Miha, Dravska 5, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-3166/99. gnq-77805

Breskvar Miha, Dravska 5, Ljubljana,
potrdilo za VHS GMDSS, št. 02/09-4885/
99. gnr-77804

Colja Nataša, Steske 9, Branik, študent-
sko izkaznico, št. 19792507. gng-77665

Dovjak Rok, Polje, Cesta XX/1, Ljublja-
na-Polje, dijaško izkaznico, izdala izdala
Gimnazija Vič. gnx-78123

GAMA d.o.o., Subotiška 13 13, Vele-
nje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 63916. gnd-77968

Garvas Mojca, Pot na mah 13, Ljublja-
na, servisno knjižico za osebno vozilo Hyu-
ndai coupe 1.6 I, št. šasije KMH-
JG21RPVU047977, leto izdelave 1997,
št. motorja G4GRV277964. gne-78121

GEODRILL d.o.o., Obrežna 1, Maribor,
potrdilo o uspešnem opravljenem preizku-
su strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 611723, z
dne 17. 3. 1998, na ime Pavalec Damijan
Zimica 32/a, 2241 Spodnji Duplek.
gni-77688

Golavšek Julijan, Gregorčičeva 22, Ve-
lenje, delnice KRS Velenje, št. od 011466
do 11472. gnw-77674

Goričan Bojan, Prvomajska ulica 9, Slo-
venska Bistrica, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1098111.
gnj-77662

Grogl Tevž, Vas 37/b, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 27003969, izda-
la FMF. gnk-77811
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Hojker Mateja, Petkova 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-78163

JA - NE d.o.o., Komanija 1, Dobrova,
licenco, št. 0001759/32 za vozilo z reg.
št. LJ S2-832. gnt-78052

Jeglič Irena, Jakoba Aljaža 17, Mojstra-
na, študentsko izkaznico, št. 41037712,
izdala Fakulteta za organizacijske vede.
gns-77678

Knežević Snežana, Jakšičeva ulica 4,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja zdravstvena šola v Ljubljani.
gnz-78146

Kobal Kazimir, Planina 104, Ajdovšči-
na, delovno knjižico, št. 13264, izdana le-
ta 1982. gnq-77830

Kolar Boštjan, Na pobočju 14, Brezovi-
ca pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnh-78164

Kompara Larisa, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Bežigrad. gns-78153

Korpnik Boštjan, Vanganelska 33/a,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnv-78050

Krasniqi Agim, Kovinarska 9/a, Krško,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1176775. gnh-77839

Lajovic Špela, Kresnice 56/a, Kresni-
ce, študentsko izkaznico, št. 01096036,

izdala Pedagoška fakulteta v Ljublajni.
gnp-78031

Leben Slavko, Sivkina ulica 8, Vrhnika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7306-00/94. gne-77817

Lin Zhen, Kocjančičeva 13, Ljubljana-Do-
brunje, delovno knjižico. gnt-78077

Manojlović Dragan s.p., Gasilska pot 4,
Domžale, licenco, št. 008369/11439/
LUM25/1999 z dne 2. 4. 1999. gnp-77810

Marič Dejana, Na Livadi 5, Ajdovščina,
delovno knjižico, reg. št. 16825. gnf-77666

Marković Branko, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-77803

Miklavc Tomaž, Celjska cesta 1, Slovenj
Gradec, tri delnice KRS Velenje d.d., št.
007080, 007078 in 007079. gnu-78051

Miklavič Boris, Sneberska cesta 64, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnm-77884

More Sašo, Sovodenj 29, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnw-78049

Ocvirk Tanja, Lušečka vas 1, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 71970354,
izdala Biotehniška fakulteta. gni-77967

Oplanič Kristjan, Šmidova ulica 1, Kranj,
delovno knjižico. gnr-78154

Pešič Maja, Sergeja Mašere 9, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
41210166, izdala Medicinska fakulteta.
gnp-77931
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Podlogar Boštjan, Povšetova ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-78063

Popovič Malok Debora, Stara cesta 12,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnq-77930

Pušnik Eva, Hrušica 138, Hrušica, štu-
dentsko izkaznico, št. 22050500, izdala Fa-
kulteta za šport. gnh-78089

Robida Darko, Trojarjeva 39, Kranj, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1019116. gnj-77937

Senica Jožica, Sp. Rečica 73, Laško,
delovno knjižico, ser. št. 392133, reg. št.
18158/85. gnz-78071

Starc Friderik, Kampel 30, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnr-77929

Šara Erik, Mariborska 29, Ptuj, delovno
knjižico izdano leta 1961. gnz-77946

Štern Nataša, Cesta Kozjanskega odre-
da 4, Štore, študentsko izkaznico, št.
71119701, izdala Pravna fakulteta v Mari-
boru. gnq-77755

Tominac Jovič Mara, Ulica 1. avgusta 3,
Kranj, delovno knjižico. gne-77667

Trefalt Andrej, Verovškova ulica 27, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln, št. 02/04-3340/
96. gnw-77974

Zakšek Franc, Bračičeva 1, Senovo, de-
lovno knjižico, reg. št. 3630, izdala UE Kr-
ško. gnm-77838
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PREDPISI O VLADI RS IN MINISTRSTVIH

Zakona o Vladi Republike Slovenije ter o organizaciji in delovnem področju ministrstev sta bila
po sprejetju pred osmimi leti pogosto spreminjana in dopolnjevana. Na pobudo in v sodelovanju
z uradom  generalnega sekretarja slovenske vlade je založba Uradni list izdala prečiščeni besedili
obeh  zakonov in  vse prehodne določbe posameznih sprememb in dopolnitev omenjenih
zakonov. Na koncu knjižice s trdimi platnicami pa je objavljen Poslovnik Vlade Republike Slovenije,
ki je začel veljati sredi minulega leta.

Cena 2441 SIT z DDV 10571

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O VLADI RS IN MINISTRSTVIH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

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


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

	Javni razpisi
	Javne dražbe
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Razglasi in objave
	Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

	Evidenca statutov sindikatov
	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
	Izvršbe in zavarovanja
	Oklici o skrbnikih in razpravah
	Oklici dedičem
	Oklici pogrešanih

	Sodni register vpisi po ZGD
	KRANJ
	MARIBOR
	NOVA GORICA

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




