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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 31000-003/98
Ob-63974
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, telefaks 04/275-10-20, e-pošta:preddvor@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja razvodnega
omrežja za toplovodno daljinsko ogrevanje Preddvora.
4. Kraj dobave: Preddvor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: februar/marec
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
župan Miran Zadnikar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnejše informacije
bodo podane v razpisni dokumentaciji.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Občina Preddvor
Št. 40308/02/2002/25-6
Ob-63975
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta:obcina.skofljica@moj.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja prizidka k
osnovni šoli Škofljica.
4. Kraj dobave: Škofljica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina Škofljica, Šmarska 3, Škofljica, Vesna Tomažin.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Občina Škofljica
Št. 3601-1/2002
Ob-64073
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: obnova obstoječega objekta ZD Šentvid, Ljubljana – gradbena,
obrtna in instalacijska dela, zunanja ureditev in priključki.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo MOL, Cigaletova 5,
Ljubljana, Ana Gazvoda, tel. 306-39-41.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 351-03-0001/98-3/02
Ob-64188
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32a,
2322 Majšperk, faks 02/794-42-21, tel.
02/795-08-30, e-mail: natasa.obc. majsperk@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
a) gradbena dela pri gradnji večnamenske šolske športne dvorane,
b) gradbena dela pri gradnji osnovne
šole Majšperk.
4. Kraj dobave: Občina Majšperk.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občinska uprava Občine Majšperk, tajnik Marjan
Gorčenko.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Občina Majšperk

Leto XII

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
Delni preklic
Št. 1051-IV/1
Ob-64090
Mariborski vodovod, Javno podjetje,
d.d., Jadranska cesta 24, Maribor objavlja
delni preklic javnega razpisa za dobavo treh
lahkih tovornih vozil – cestar z enojno kabino in tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93, z
dne 23. 11. 2001, številka objave
Ob-58952, in sicer: prekliče se dobava tovornega vozila s hidravličnim dvigalom.
V ostalem ostaja razpis v veljavi.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje d.d. Maribor
Št. 127/2002
Ob-63954
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa
p.o., Radovljica.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca
17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-13,
faks 04/537-02-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – 15,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 5. 4.
2002 do 4. 4. 2003.
7. (a) Naslov družbe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisano dokumentacijo: Dom Matevža Langusa, tajništvo, soba 58, Šolar Tatjana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzeme
razpisano dokumentacijo: od 26. 2. 2002
do 8. 3. 2002, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisano dokumentacijo: 7.000 – ŽR
51540-603-33764. Plačilo je možno tudi
na blagajni Doma Matevža Langusa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 3. 2002
do 13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom M. Langusa, soba 58,
tajništvo, po pošti ali osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2002 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določenih predpisih: /
12. Pravilna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoj, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Dom Matevža Langusa, p.o., Radovljica
Št. 462-02/9-02/0520-010 Ob-63956
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
14000 parov moških letnih in 13800
parov moških zimskih nogavic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celotni
predmet javnega naročila, to je izdelava in
dobava moških letnih in zimskih nogavic,
ali le na njegov posamezni del, to je izdelava in dobava moških letnih nogavic oziroma izdelava in dobava moških zimskih
nogavic.
4. Kraj dobave: dobava nogavic bo po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih in na Generalni carinski
urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12. 4. 2002
in 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije – univ. dipl. inž.
tekstilne tehnologije Tadeja Tome, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
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– ostale informacije – mag. Barbara
Gašperlin, tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 10. uri, na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega žiro računa oziroma transakcijskega računa oziroma negativnega stanja
sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro računu oziroma na transakcijskem računu, ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila ter ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva
prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: ponudnik mora predložiti vsaj eno
referenco za dela, ki so enaka predmetu
javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 5. 2002 in 29. 3.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena
– reference
Merilo pod prvo alineo “cena” predstavlja 80% vrednosti. Merilo pod drugo alineo
“reference” predstavlja 20% vrednosti.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
(minimalna cena x 100)
Cena v točkah = ---------------------------------------ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 3,000.000 SIT: 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 3,000.001 SIT do 6,000.000
SIT: 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 6,000.001 SIT do 9,000.000
SIT: 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 9,000.000 SIT: 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Su 040801/2002
Ob-63976
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica, tel. 05/335-16-75, faks
05/335-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave:
– Okrožno in Okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica,
– Okrajno sodišče v Ajdovščini, Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina,
– Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg
1, 5220 Tolmin,
– Okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2002
do predvidoma 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sekretarka Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
Breda Mattiazzi, tel. 05/335-16-75, faks
05/335-16-97.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
12. ure, do 1. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun
52000-637-22545.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2002 do 24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, z oznako
“Javni razpis – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 312 Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 5. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ocena: 50%,
– veljavnost ponudbe: 20%,
– plačilni pogoji: 20%,
– ugodnosti: 5%,
– odzivni čas: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Št. 11
Ob-64041
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 97 poštnih koles s torbami.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 60 dneh
od dneva naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do
12. ure.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 3. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2002, predvideni datum odločitve 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 30 točk, ocena testiranja do
30 točk, garancija do 4 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 10
Ob-64064
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 352 poštnih mopedov s torbami.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
od dneva naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 3. 2002 ob 10. uri Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2002, predvideni datum odločitve 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 30 točk, ocena testiranja do
30 točk, garancija do 4 točke in število
pooblaščenih servisov do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 12
Ob-64065
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za pošto Kanal.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Kanal.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek v 30
dneh od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 3. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so prihodki enaki ali večji od
petkratne ponudbene vrednosti, da izkazana izguba ne presega 5% skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične
zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2002, predvideni datum odločitve 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 10
Ob-64066
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za pošto Kranj – Primskovo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek v 30
dneh od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
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Slovenije, d.o.o., Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 3. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so prihodki enaki ali večji od
petkratne ponudbene vrednosti, da izkazana izguba ne presega 5% skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične
zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2002, predvideni datum odločitve 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 31000-01/02-47/03
Ob-64058
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
Kranj,
faks
04/237-31-67,
tel.
04/237-31-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava kurilnega olja extra lahkega
(KOEL) – 800.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Mestna občina Kranj (24
odjemnih mest), FCO uporabnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 19. 4. 2002
– 19. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo Oddelka za družbene javne službe.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure,
vsak delovni dan, od dneva te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) za razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko plačajo na blagajni Mestne občine
Kranj ali z virmanom na transakcijski račun
Mestne
občine
Kranj,
št.:
01000-0100006404.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 3. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pisarna.
Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena z napisom: “Ponudba za nabavo kurilnega olja extra lahkega – ne odpiraj!”. Na
hrbtni strani ponudbe mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 3. 2002 ob 12. uri na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
soba št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija v višini 5% od ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe ne more biti krajše
od trajanja veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:
– je registriran in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, s.p. predložijo potrdilo davčnega urada, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;
– izjavo ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila, ni bila
izdana odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– potrdilo davčnega urada, da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom;
– poročilo pooblaščenega revizorja (ne
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe), da ima ponudnik poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, proizvajalcev in kooperantov.
– BON 1 in BON 2 oziroma BON 3
obrazec, ki ne sme biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka za prav-
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ne osebe, oziroma davčna napoved za fizične osebe;
– opis tehničnih možnosti za izvedbo posla in opreme;
– predložitev zahtevanih referenc;
– vse ostale predpisane dokumente
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 19. 4. 2002, predviden datum
odločitve do 29. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Mestna občina Kranj
Št. 02/02
Ob-64068
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnično
blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celoten predmet javnega naročila ali le na njegov
posamezni del.
4. Kraj dobave: JGZ Brdo, Protokolarne
storitve RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: leto 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000
Kranj – tajništvo
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51500-603-34483.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2002 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 100 točk, plačilni pogoji 50
točk, reference ponudnika do 25 točk, rok
dobave 20 točk, finančna sposobnost 10
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Majda Markun, 04/260-15-07.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
Št. 3/02
Ob-64069
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: biokemični
analizator z reagenti za triletno obdobje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice –
laboratorijski oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
a) biokemični analizator: v roku 60 dni po
podpisu pogodbe,
b) reagenti in potrošni material: sukcesivne dobave v roku 7 dni od prejema naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne informacije o naročilu dobite pri direktorju bolnišnice Tonetu Zorku, univ. dipl. soc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, faks 07/466-81-10, po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Dokumentacija je na voljo po predhodnem dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika št.: 51600-603-31177,
s pripisom za JN biokemični analizator in reagenti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje do 21. 3.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom “Ne odpiraj, JN biokemični analizator z reagenti”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi bolnišnice Brežice – uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT, z veljavnostjo 50 dni od
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev skupne ponudbe ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju ponudb, predvidoma do 4. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-64076
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. (a) Vrsta in količina blaga: en sistem
za avtomatizirano izvajanje imunocitokemičnih reakcij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nabavna služba, Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, Ljubljana,
tel.
01/431-72-76,
faks
01/432-10-76.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za oddajo ponudb, vsak delavnik od 9. do
14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z
dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje
po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo
na žiro račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za sistem za avtomatizirano izvajanje imunocitokemičnih reakcij”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 3. 2002 z
jutranjo pošto ali do 12. 3. 2002 osebno
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 3. 2002 ob 10. uri, Onkološki
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inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh od dne prevzema aparata.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena aparata skupaj z vrednostjo reagentov in etiket 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Onkološki inštitut Ljubljana
Su-57/02-2
Ob-64077
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 osebni
vozili z bencinskim motorjem prostornine do 1800 ccm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni, sprejemljive so samo ponudbe za dve vozili skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek do 90
dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, vzdrževalno-nabavna služba,
Zlatko Glavica, tel. 01/477-64-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, od dneva objave do
dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2002 ob 10. uri, Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, razpravna dvorana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni od prejema blaga in uradnem prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-64083
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-16, faks 01/588-92-72.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti. Razpisana sklopa sta naslednja:
1. repromaterial,
2. oprema in naprave.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70 in 62,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek za logistiko, IV.
nadstropje, soba 400. Dodatne informacije
se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
01/588-92-27 ali po elektronski pošti na naslovu: silvester.koren@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Silvester Koren.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, do vključno datuma odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na št. VOD-01/02. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 3. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v oddelek za logistiko Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, IV. nadstropje, soba 400.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2002 ob
11. uri, na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, z veljavnostjo do 7. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo bo izvršeno po dobavah blaga in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, reference, rok plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 3. 2003, do 28. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila – 70%,
– rok plačila – 10%,
– popust na pričakovani obseg naročila
– 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 876/02
Ob-64061
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: cisterna
za čiščenje kanalizacijskih cevi, črpanje
in prevoz fekalij – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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4. Kraj dobave: poslovna enota – AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2002–
junij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., komercialna 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 mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
18. 5. 2002; datum odločitve do 2. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št.

Št. 2/2002
Ob-64086
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: dokončanje adaptacije - sanacije in dobava opreme za počitniški objekt Filip Jakov, Hrvatska.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaj sklopov. Orientacijska
vrednost za vse skupaj je 30,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Filip Jakov, Hrvatska.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 3.
2002 do 25. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo 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 dokumentacija je na voljo do 15. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 18. 3. 2002
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo 18. 3.
2002 ob 9. uri na sedežu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Ob-64087
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 tovornega vozila s hidravličnim dvigalom.
(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: 1 mesec po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu 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 dokumentacija je na voljo do 15. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-12066 (APP
Maribor).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 18. 3. 2002
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 2002 ob
9. uri na sedežu podjetja Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d., Jadranska cesta
24, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 3. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom so na voljo vsak delovni dan
med 8. in 9. uro pri Stanku Herodežu, tel.
02/320-77-59.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Ob-64089
1. Naročnik: Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova 36,
3000 Celje, e-mail: jzpv@celje.si, tel.
03/428-09-00, faks 03/428-09-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
specialno vozilo GVC-S-CO2 28/40.
4. Kraj dobave: Celje, Dečkova 36.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po sklenitvi pogodbe; trajanje dobave
280 dni, oziroma skladno s sklenjeno pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu naročnika, dodatne informacije posreduje Jože
Spevan, tel. 03/428-09-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: delavnik med 7.
in 15. uro, od 18. 2. 2002 do 20. 3. 2002
v tajništvu zavoda.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo
10.000 SIT na ŽR: 50700-603-32083 –
za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka 28. 3.
2002, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod za požarno, reševalno
in tehnično službo Celje, Dečkova 36, 3000
Celje – tajništvo. Na zapečateni kuverti mora
biti ob naslovu označen napis: “Ne odpiraj,
ponudba za gasilsko specialno vozilo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek 28. 3. 2002 ob 13. uri v
sejni sobi na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT. Trajanje bančne garancije
za resnost ponudbe ne more biti krajše od
trajanja veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po uspešnem prevzemu vozila na
osnovi izstavljenega računa, oziroma skladno s sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladna z navedenim členom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladni z navedenimi
splošnimi zakonskimi pogoji in zahtevami v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od predložitve; predvidena odločitev
o sprejemu ponudbe bo do 12. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnične lastnosti 45 točk, cena 20 točk, poprodajne aktivnosti 15 točk, reference 10 točk,
plačilni rok 5 točk, rok dobave 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: delavnik med 7. in 15. uro pri Spevan Jožetu na tel. 03/428-09-02.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Javni zavod za požarno, reševalno
in tehnično službo Celje
Št. 36
Ob-64097
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj, tel.
07/81-63-150, faks 07/81-63-160.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
prehrambenih artiklov po sklopih:
– kruh,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– splošno prehrambeno blago,
– sadje in zelenjava,
– jajca,
– čaji,
– sadni sokovi in napitki,
– ribe,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perutnine,
– pecivo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se lahko odda za en ali več sklopov.
4. Kraj dobave: OŠ Boštanj, Boštanj
54a, 8294 Boštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ Boštanj,
Boštanj 54a, 8294 Boštanj - Majda Kugonič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
11. 3. 2002 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT, DDV vključen, nakazanih na ŽR OŠ Boštanj:
51600-603-30986.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Boštanj, Boštanj 54a, 8294
Boštanj, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom “Ne odpiraj - Ponudba”, navedena številka objave javnega razpisa ter navedba sklopa, oziroma več sklopov; naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 2002 ob 12.30, v kabinetu BI - KE.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% ponujene vrednosti sklopa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok od dneva prejema
fakture.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o poslovnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: splošni, obvezni pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002, najkasneje do 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 12 točk,
– kompletnost do 10 točk,
– rok dobave do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki do 6
točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji do
4 točke,
– reference do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Osnovna šola Boštanj
Št. 248/2002
Ob-64101
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška
Bela.
2. Naslov naročnika: Cesta talcev 2,
4270 Jesenice, faks 04/580-64-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,100.000
SIT;
2. meso in mesni izdelki: 3,200.000
SIT,
3. ribe: 220.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje:
1,300.000 SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 440.000 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi: 500.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 1,870.000 SIT,
8. ostalo
prehrambeno
blago:
2,000.000 SIT.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, 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:
ponudniki se lahko potegujejo za dobavo
vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za
posamezne sklope v celoti ali za posamezne podsklope, kjer so določeni.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Koroška
Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne šole,
od 8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 2002
do 14. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, na račun naročnika št.: 51530-603-33465 – za razpisno
dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Koroška Bela,
Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2002 ob 15. uri, Osnovna šola Koroška Bela.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe ponudnik zavaruje z lastno
bianco menico v višini 10% od ponujene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
blaga enkrat mesečno in sicer v 30 dneh po
prejemu listine,ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): se
ne zahteva.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih šestih mesecih blokiran.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 25. 4. 2002 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh pogojev je edino merilo
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Osnovna šola Koroška Bela
Št. 01/02, 12204
Ob-64102
1. Naročnik: Javno podjetje Parkirišča
d.o.o. .
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana. tel. 01/300-22-20, faks
01/43-43-564, elektronski naslov: info@parkirisca-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje
in dobava 1,400.000 kosov parkirnih listkov za označevanje parkiranja v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Ljubljana, sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje leto
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mira Pustovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti na sedežu naročnika vsak delovnik od objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno ponedeljek
11. 3. 2002, med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek 14. 3.
2002, do 13. ure. Naročnik bo obravnaval
ponudbe, ki bodo najkasneje do četrtka
14. 3. 2002 do 13. ure prispele na sedež
naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek 14. 3. 2002 ob 13.30 na sedežu naročnika - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo dobave predmeta javnega naročila ne
prej, kot v 30 dneh po dobavi. Ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši plačilni rok razpisna dokumentacija.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb, v primeru revizije pa do konca revizijskega postopka. Odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma najkasneje petek 22. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50 točk,
– reference 30 točk,
– rok izvršitve naročila 10 točk,
– rok plačila 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Parkirišča, javno podjetje d.o.o.
Ob-64150
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
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03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov zaščite.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.
Sklopi:
1. rokavice in ostala zaščitna sredstva,
2. delovne obleke,
3. delovna obuvala.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 26. 3. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64151
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ležajev in tesnil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.
Sklopi:
1. ležaji krogljični,
2. ležaji valjčni,
3. O – tesnila,
4. oljna tesnila.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
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d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 26. 3. 2002 ob 10.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64153
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
transportih valjčkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni
sklop.
Sklopi:
1. valjčki nosilni,
2. valjčki čistilni,
3. valjčki amortizirni.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje- lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 26. 3. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in
izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
do 10% pogodbene vrednosti. Garancija
in izjava sta zahtevani v primeru, če ponudbena vrednost brez DDV presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-64154
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 26. 3. 2002 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64155
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
orodja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.
Sklopi:
1. orodje strojno,
2. orodje ročno.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64156
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
žice za izdelavo žičnega pletiva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, – lokacijsko
skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 11.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64157
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
kemičnih izdelkov in čistil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni
sklop.
Sklopi:
1. čistila za pribor in čiščenje,
2. barve, laki, lepila, razredčila in drugo.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64158
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov iz gume in plastike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 10.30.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64159
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
elektro materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni
sklop.
Sklopi:
1. drobni elektro material,
2. stikala,
3. žice, kabli in pribor,
4. svetila,
5. varovalni elementi,
6. upori in polprevodniški material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.

Št.

Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-64160
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
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2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gradbenega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezni
sklop.
Sklopi:
1. pesek in beton,
2. ostali gradbeni material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Separacija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije posreduje Stane
Medvešek.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 25. 3. 2002 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2003
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 01.4-66/4-02
Ob-64183
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinska oprema:
– sklop I.:
a) teledirigirani RTG aparat z TV digitalno
verigo - 1 kom,
b) ultrazvočni aparat - 1 kom;
– sklop II.:
a) monitorji - 10 kom,
b) centralna postaja - 1kom .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja dobave opreme ločeno za sklop I. in II. Ponudniki lahko ponudijo
samo en sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek: I.
sklop 6 mesecev po podpisu pogodbe in II.
sklop 4 tedne po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
- po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (v ceno je vključen DDV), virmansko plačilo na ŽR
52400-603-31317.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 3. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 3. 2002, ob 12. uri, Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti in mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb - t.j. do
15. 6. 2002, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do 29. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– za sklop I.:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference,
4. rok dobave,
5. garancijska doba,
6. servis.
– sklop II.
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference,
4. garancijska doba,
5. odkup starih aparatur.
Podrobnejša opredelitev meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
Št. 1/1
Ob-64184
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja
21,
4270
Jesenice,
faks
04/58-60-016.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki: 4,484.239
SIT;
2. meso in mesni izdelki: 7,242.301
SIT,
3. ribe: 310.490 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje:
2,446.449 SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 1,140.696 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi: 846.485 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 5,729.480 SIT,
8. ostalo
prehrambeno
blago:
5,557.441 SIT.

Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, 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:
ponudniki se lahko potegujejo za dobavo
vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za
posamezne sklope v celoti ali za posamezne podsklope, kjer so določeni.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Toneta
Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2002 do 31. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Toneta Čufarja, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne
šole, od 8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 2. 2002
do 14. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 6.000 SIT, na račun naročnika št.
51540-603-33470, s pripisom: za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 3. 2002, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2002, ob 15. uri, Osnovna
šola Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 21.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe ponudnik zavaruje z lastno
bianco menico v višini % od ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo blaga enkrat mesečno in sicer v 30 dneh
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): se ne zahteva.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih šestih mesecih blokiran.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 24. 4. 2002 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 24. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh pogojev je edino merilo
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
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Št. OK-01
Ob-64227
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks: 01/25-15-516.
3. (a) Vrsta in količina blaga: publikacije in druge tiskovine.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo bo oddano v paketu.
4. Kraj dobave: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
kolikor ustrezajo pogojem v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave potekajo v rokih navedenih v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Banka Slovenije - vložišče; dodatne informacije g. D. Artiček, tel.: 01/47-19-412.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 2. 2002
do 21. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT; na transakcijski račun: 01000-0000100090, sklicna št.:
M05-31270992 3200.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska 35, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2002 ob 14. uri v prostorih Banke
Slovenije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do 18. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja in plačila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve glede pravnega
statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so navedene v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od skrajnega roka za
oddajo ponudb: 22. 3. 2002. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je:
10. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: poleg
splošnih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo pri izbiri upoštevana dodatna ponderirana merila za dodelitev naročila.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: posebne zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Banka Slovenije

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 110-1/02
Ob-64144
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: avtocesta Karavanke - Obrežje, odsek Bič - Korenitka; izgradnja avtocestnega odseka
od km 0,000 do km 4,820 in objektov.
(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 od km 0,000 do km
4,820, ki obsega:
– osnovno traso AC v dolžini približno
4,820 km,
– izvennivojski priključek Bič,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– premostitvena objekta (nadvoz 4-2,
pokriti vkop 8-1a),
– podporne ukrepe,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z
AC (zadrževalni bazeni),
– kanalizacijo,
– prestavitve in zaščito komunalnih vodov in naprav,
– javno razsvetljavo,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev,
– začasno navezavo na HC,
Sklop 2: gradnja objektov na AC in krakih priključka Bič:
– pokriti vkop 8-1,
– nadvoz 4-1,
– povoz 3-7,
– podhod 3-7a,
– inundacijski objekti 3-1, 3-2, 3-3 in
3-4,
– ploščata prepusta 3-5 in 3-6.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Avtocesta Karavanke Obrežje, odsek Bič - Korenitka.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del za sklop 1 je 18 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo in za sklop 2 je rok dokončanja del 12 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba 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 dokumentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za sklop 1, 60.000 SIT
za sklop 2, oziroma 100.000 SIT za oba
razpisana sklopa lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 4.
2002 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo 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 200,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
23,500.000 SIT za sklop 2. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo 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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 25. 8. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 5. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 83-84 z dne 26. 10.
2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
7. 2. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64170
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer’s address: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the Route from
km 0,000 to km 4,820 and Structures
on the MW Karavanke - Obrežje, Section
Bič – Korenitka.
(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 tendering for one group, several groups or
everything together:
Item 1.1.1: The construction of the motorway route from km 0,000 to km 4,820,
which involves the:
– basic MW route approximately 4,820
km long,
– split level junction Bič,
– detours
of
categorised
and
non-categorised roads and paths,
– bridging structures (overpass 4-2, covered cutting 8-1a),
– support measures,
– measures for environment protection
against pollution from the MW (catchment
tanks),
– sewers,
– relocation and protection of communal mains and facilities
– public lighting,
– distress phones,
– noise protection measures,
– traffic control equipment and signs,
– landscaping and planting,
– temporary connection to the HC,
Item 1.1.2: Construction of the structures on the MW and on the Bič junction
forks:
– covered cutting 8-1,
– overpass 4-1,
– underpass 3-7,
– pedestrian underpass 3-7a,
– flood protection structures 3-1, 3-2,
3-3 and 3-4,
– flat ducts 3-5 and 3-6.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: /
4. Location of the performance of
Works: MW Karavanke – Obrežje, section
Bič - Korenitka.
5. Acceptability of alternatives: alternatives are not acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The completion period for the
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Item 1.1.1 - The construction of the motorway route from km 0,000 to km 4,820 is
18 months from the time the Contractor is
introduced into Works; for the Item 1.1.2
Construction of the structures on the MW
and on the Bič junction forks is 12 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 tender 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 documentation can be requested: The tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time, Monday through Friday.
(c) Bidders can obtain tender documentation 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 70,000.00 for group 1.1.1,
SIT 60.000,00 for group 1.1.2 or SIT
100.000,00 for both tendered groups of
works (VAT included), or in equivalent
amount paid in any convertible currency.
Payments must be made with a bank
transfer
to
bank
account
no.
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana for payments in SIT or,
for payments in other foreign currencies, 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 5th April 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 5th April 2002 at 10 am at this
address: Ministrstvo za promet (Ministry 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
200,000,000.00 for the Item 1.1.1 and of
SIT 23,500,000.00 for the Item 1.1.2. 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 Motorway Company in the Republic of
Slovenia, 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 Bidders 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
qualification, apart from the general provisions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender 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 25th August 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
15th 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 26th October 2001 Off. Gazette
no. 83-84/01.
18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 7th February 2002.
Motorway Company in the Republic of
Slovenia - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64171
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
AC odseka Kronovo - Smednik, pododsek Dobruška vas - Smednik od km
0,000 do km 3,480.
(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 po naslednjih
sklopih:
Sklop 1- trasa od km 0,000 do km
3,480, ki obsega:
– osnovno traso AC v dolžini 3,480 km,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– regulacije,
– vodnogospodarske ureditve,
– prestavitve komunalnih vodov in naprav,
– klic v sili,
– krajinska ureditev in zasaditev;
Sklop 2: gradnja objektov na AC:
– podvoz 3-8,
– prepust 3-9,
– prepust 3-10,
– prepust 3-11,
– prepust 3-12,
– nadvoz 4-4,
– most 5-3,
– most 5-4,
– most 5-4a,
– most 5-5,
– most 5-6.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dobruška vas - Smednik.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja del je za sklop 1 - 22 mesec od
uvedbe izvajalca v delo in za sklop 2 je rok
dokončanja 7 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba 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 dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za sklop 1, 60.000 SIT
za sklop 2, oziroma 100.000 SIT za oba
razpisana sklopa lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4.
2002 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo 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 74,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
25,000.000 SIT za sklop 2. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo 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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 29. 8. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 5. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 83-84 z dne 26. 10.
2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
7. 2. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64172
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer’s address: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the Route from
km 0,000 to km 3,480 and structures
on the MW Karavanke – Obrežje, Section Kronovo – Smednik, Subsection
Dobruška vas – Smednik.
(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 tendering for one group, several groups or
everything together:
Item 1.1.1: The construction of the motorway route from km 0,000 to km 3,480,
which involves:
– basic MW route long 3,480 km,
– detours of the categorised and
non-categorised roads and paths,
– water regulation,
– water management constructions,
– relocation of the public utility lines and
equipment,
– emergency-call phones,
– landscaping and planting;
Item 1.1.2 : onstruction of structures on
the MW:
– underpass 3-8,
– culvert 3-9,
– culvert 3-10,
– culvert 3-11,
– culvert 3-12,
– overpass 4-4,
– bridge 5-3,
– bridge 5-4,
– bridge 5-4a,
– bridge 5-5,
– bridge 5-6.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: /
4. Location of the performance of
Works: MW Karavanke – Obrežje, section
Kronovo – Smednik, subsection Dobruška
vas - Smednik.
5. Acceptability of alternatives: Alternatives are not acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the completion period for the Item
1.1.1 - construction of the motorway route
from km 0,000 to km 3,480 is 22 months
from the time the contractor is introduced into
Works; for the Item 1.1.2 Construction of
structures on the MW is 7 months from the
time the contractor is introduced into works.
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7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: bidders may obtain
the tender 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 documentation can be requested: the tender
documentation will be available every working day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time, Monday through Friday.
(c) Bidders can obtain tender documentation 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 70,000.00 for
group 1.1.1, SIT 60.000 for group 1.1.2 or
SIT 100.000 for both tendered groups of
works (VAT included), or in equivalent
amount paid in any convertible currency.
Payments must be made with a bank
transfer
to
bank
account
no.
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana for payments in SIT or,
for payments in other foreign currencies, 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 9th April 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 9th April 2002 at 10 am at this
address: Ministrstvo za promet (Ministry 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
74,000.000 for the Item 1.1.1 and of SIT
25,000.000 for the Item 1.1.2. 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 Motorway Company in the Republic of
Slovenia, 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 Bidders 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
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qualification, apart from the general provisions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender 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 29th August 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
20th 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 26th October 2001 Off. Gazette
no. 83-84/01.
18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 7th February 2002.
Motorway Company in the Republic of
Slovenia - DARS d.d.
Št. 352-05-06/01-39
Ob-63236
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
13,
9250
Gornja
Radgona,
tel.
02/561-16-71, faks 02/564-38-14.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zbirnega kanala fekalne kanalizacije
Črnci – Apače – Segovci, II. faza, v dolžini 1020 m.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena
oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: naselja Apače – Segovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, kontaktna oseba je Ščavničar
Jože, tel. 02/561-16-71.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 3. 2002,
vsak delovni dan od 7. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine
Gornja
Radgona,
št.
010000100012612.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: tajništvo Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sejna soba Občine Gornja Radgona, 11. 3.
2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47 člen): pogodba o sodelovanju.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 6. 2002, 25. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo zbirnega kanala fekalne kanalizacije Črnci – Apače – Segovci, II. faza“.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Občina Gornja Radgona
Ob-63958
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
oporne konstrukcije ter vozišča.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica stacionaža 2950.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pričetek del: I. faza 15. 5. 2002, II. faza 1. 3. 2003,
– dokončanje del: I. faza 15. 7. 2002, II.
faza 15. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL
Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva
2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350,
faks 05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 3. 2002,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 22.000 SIT (vključno z DDV), na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-

pisna dokumentacija, Kobarid–Drežnica
st. 2950”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 18. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 18. 3. 2002 ob 10.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianko menica v višini 5% ponudbene vrednosti
za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
20. 5. 2002, datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-63968
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
oporne konstrukcije ter vozišča.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica stacionaža 2750.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pričetek del: I. faza 15. 6. 2002, II. faza 1. 4. 2003,
– dokončanje del: I. faza 15. 7. 2002, II.
faza 1. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
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d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 3. 2002,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
22.000 SIT (vključno z DDV), na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, Kobarid–Drežnica st.
2750”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 18. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 18. 3. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianko menica v višini 5% ponudbene vrednosti
za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
20. 6. 2002, datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-63970
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
oporne konstrukcije ter vozišča.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica stacionaža 2250.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pričetek del: I. faza 15. 7. 2002, II. faza 1. 5. 2003,
– dokončanje del: I. faza 15. 9. 2002,
II. faza 1. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 3. 2002,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
22.000 SIT (vključno z DDV), na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna dokumentacija, Kobarid–Drežnica st. 2250”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 18. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 18. 3. 2002 ob 11.45.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
20. 7. 2002, datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-63972
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
oporne konstrukcije ter vozišča.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica stacionaža 1250.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pričetek del: I. faza 1. 8. 2002, II. faza
1. 5. 2003,
– dokončanje del: I. faza 15. 9. 2002,
II. faza 1. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 3. 2002,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
22.000 SIT (vključno z DDV), na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna dokumentacija, Kobarid–Drežnica st. 1250”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 18. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 18. 3. 2002 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianko menica v višini 5% ponudbene vrednosti
za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
20. 8. 2002, datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponud-
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be, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Ob-63973
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
opornih zidov ter vozišča.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta Kobarid–Vrsno–
Krn.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– pričetek del: I. faza 15. 5. 2002, II. faza 15. 3. 2003,
– dokončanje del: I. faza 15. 7. 2002, II.
faza 15. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 11. 3. 2002,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
22.000 SIT (vključno z DDV), na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, Vrsno–Krn”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do ponedeljka, 18. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 18. 3. 2002 ob 13.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni 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): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
20. 5. 2002, datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Št. 34404-0001/02-232
Ob-63977
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
rednih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v Občini Ilirska Bistrica v letu 2002.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: lokalne ceste na območju občine Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela se
izvajajo po programu rednega vzdrževanja
lokalnih cest.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 4.
2002, dokončanje del 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, soba II/10, kontaktna
oseba je Stanko Škrab, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronski naslov: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 19. 2. 2002
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 52200-630-61220, Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – redno vzdrževanje lokalnih cest v letu 2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo urada župana, soba II/3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 2002 ob
10. uri, na naslovu: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,250.000 SIT in veljavnostjo 120
dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stroški naročila bremenijo občinski proračun v
okviru sredstev za redno vzdrževanje lokalnih cest za leto 2002. Naročnik je dolžan
poravnati izvajalcu stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni od uradnega dneva prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 120
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo (najnižja ponudbena cena, reference in strokovna
usposobljenost za področje in obseg razpisanih del).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 325/2002
Ob-64059
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana-Brdo, tel.
01/477-06-00, faks 01/477-07-55.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža tehnološke opreme kuhinje Doma v ocenjeni vrednosti 45,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za vsa dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta na Bokalce 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna
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oseba Franc Magister, tel. 01/477-06-01,
el. naslov: franc.magister@dso-vic.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 12. ure do roka za oddajo ponudbe
(po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na žiro račun št.
50101-603-50449, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 2002 ob
13. uri, v prostorih Doma starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti ponudbe z veljavnostjo 120 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 90 dni od odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve o prejemu ponudbe je
22. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: tehnološke značilnosti opreme, rok izvedbe, plačilni pogoji, cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-64082
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/335-01-33.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kolesarske steze Nova Gorica–Šempeter, na odseku mejni prehod Rafut – rondo Rožna Dolina.

Št.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rožna Dolina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 20. 3.
2002, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji, najkasneje pa do 25. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Marjan Jug,
dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 4. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 38/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 2002 ob 12.30, steklena dvorana Mestne občine Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 3. 2002, 5. 6.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 31/02
Ob-64099
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rušenje
objektov Stare Cinkarne.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rušenje objektov se bo izvedlo po tehnologiji, ki bo
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vsebina projektov za rušenje, ki jih mora
naročiti izvajalec, naročnik pa potrditi. Podrobnejše informacije so v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek marec
2002, konec julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje,
Darja Svetičič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 14. uro, od 18. 2. 2002 do 22. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z že vključenim DDV na transakcijski račun številka
01000-0100002815, obvezni sklic 28
75108-7130007-28003102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje – tajništvo ZPI.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 3. 2002 ob 12. uri, sejna soba
Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo na osnovi potrjenih obračunskih
situacijah v roku največ 60 dni po potrditvi
posamezne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 4. 2002, predvideni datum
odločitve je 15. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, reference 20%, najboljša ponujena
rešitev s stališča varstva okolja 20%, tehnična opremljenost 20%. Podrobnejša merila
za ocenitev ponudb so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo vse dodatne
informacije pri Dušanu Verbovšku (tel.
03/32-65-636) oziroma pri Janku Trobišu
(tel. 03/42-65-614).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Mestna občina Celje –
Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje
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Ob-64103
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje izgradnje objekta Športna dvorana Železniki – dobava in montaža športnega in ostalih tlakov.
(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 del v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni čas izvedbe 45 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, kont. oseba Helena Oblak, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT na
transakcijski
račun
(Lokainvest-a)
07000-0000030645, pri Gorenjski banki
d.d., Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
p.p. 2 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2002 ob 10.30, na naslovu:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, sejna soba – 2.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe z veljavnostjo 75 dni od dneva odpiranja ponudb v
višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po izstavljenih situacijah v roku od 60 do 90
dni (merilo) po datumu prejema s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom oziroma z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 75 dni od dneva odpiranja. Odločitev o sprejemu ponudbe v opcijskem roku.
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15. Merila za ocenitev ponudb: podrobnejša merila za izbiro so določena v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena 60
točk, plačilni pogoji 15 točk, garancijski rok
25 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: v letu 1999.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Občina Železniki
Ob-64104
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje izgradnje objekta Športna dvorana Železniki – dobava in montaža športne opreme.
(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 del v celoti ali v zaključenih celotah po popisu (ločeno tribune,športne igre, drobni inventar,
ipd.) glede na ugodnost posameznih ponudb.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo sklenjena za celoten obseg, dobava pa bo ločena na dva dela, prvi del dobava in montaža v
času 65 dni po sklenitvi pogodbe, drugi del
dobava in montaža v prvi polovici leta 2003.
Investitor se bo o višini posameznega dela
odločil po prejetju ponudb.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
kont.
oseba
Helena
Oblak,
tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT na
transakcijski
račun
(Lokainvest-a)
07000-0000030645, pri Gorenjski banki
d.d., Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
p.p. 2 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2002 ob 12.30, na naslovu:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, sejna soba – 2.nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe z veljavnostjo 75 dni od dneva odpiranja ponudb v
višini 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo

po izstavljenih situacijah v roku od 60 do 90
dni (merilo) po datumu prejema s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom oziroma z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 75 dni od dneva odpiranja. Odločitev o sprejemu ponudbe v opcijskem roku.
15. Merila za ocenitev ponudb: podrobnejša merila za izbiro so določena v razpisni dokumentaciji: ponudena cena 50 točk,
plačilni pogoji 15 točk, ustreznost vzorcev
15 točk, garancijski rok 15 točk, posebne
ugodnosti 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: v letu 1999.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Občina Železniki
Št. 35103-03-05/02
Ob-64105
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, faks
04/25-21-027, e-pošta: obcinacerklje@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija veleblagovnice.
(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: /
4. Kraj izvedbe: Cerklje, Trg Davorina
Jenka 13.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002
do 30. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerklje 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 12. uro, v sprejemni pisarni občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (v ceni je vključen DDV), plačilo na TRR, št.
01000-0100006695, odprt pri Banki Slovenije. Plačilni promet vodi za občino Agencija RS za plačilni promet, ki ima sedež v
Kranju, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, sklic.
št. 71300002.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje, sprejemna pisarna. Ponudba mora biti označena na naslednji način “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo veleblagovnice”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 3. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v zakonskem roku in opredelitvami 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): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu odpiranja ponudb, predviden datum odločitve
20. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 41405/00011/2001 2000 01 Ob-64146
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-359.
3. (a) Opis in obseg gradnje: druga
faza obnove I. etaže in mansarde
objekta na Zagrebški 18, za potrebe
Višje strokovne šole za gostinstvo
Maribor (ocenjena vrednost brez DDV
20 mio. 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: Maribor, Zagrebška 18.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
29. 4. 2002, dokončanje del v 9 tednih po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Št.

cijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Vincenc Holc, univ.
dipl. inž. str., tel. 02/22-01-363.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na žiro
račun št. 51800-630-25505 v višini 5.000
SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – Zagrebška 18“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem,
Materialno tehnična služba, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 323/III, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – obnova Zagrebške 18 – II. faza“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 29. 8. 2002, 29. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
(podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 1/02
Ob-64148
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste Medvode – Goričane od
km 0.100 do 0.950.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po delih ali sklopih ni
predvidena, zato naj ponudniki ponudijo
vsa dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni podatkov.
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4. Kraj izvedbe: Medvode – Goričane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del maj 2002, dokončanje del najkasneje v 30 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, tel. 01/361-95-36, faks
01/361-16-86, kontaktna oseba Ciril Hočevar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 11. uro, Občina Medvode, v času
trajanja javnega razpisa, do vključno 20. 3.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska v
višini 20.000 SIT na žiro račun Občine
Medvode, C. komandanta Staneta 12, davčna številka: 20991517, št. žiro računa:
01000-0100000584, namen nakazila: “Za
razpisno dokumentacijo Medvode – Goričane” in potrdila o registraciji, ki ga je izdal
Davčni urad (zaradi izstavitve računa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tajništvo občine, soba 17, I. nadstropje. Zaprta kuverta mora biti jasno označena z napisom “Ponudba – Cesta Medvode–Goričene
– Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 3.
2002 ob 11. uri v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, sejna soba št. 20, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku menico z
menično izjavo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): navedeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 6. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podrobneje določena v razpisni dokumentaciji (ponudbena cena, rok izvedbe in reference).
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na original popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpisanega ali da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. Računske napake gredo v škodo ponudnika.
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Občina Medvode
Št. 110-1/02
Ob-64174
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odsekih avtoceste A1/0055 in 0056 Unec - Postojna
od km 8,950 do km 11,380 in Postojna
- Razdrto od km 0,000 do km 1,000.
(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 dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksimalno 18 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273 faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure .
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 3. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,800.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 16. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 6 z dne 1. 2. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
7. 2. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-64175
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na avtocesti A1
odsek 0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 8,850 do km 10,900 in odsek
0039 Dramlje - Celje od km 0,000 do
km 0,500.
(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 dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksimalno 18 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe, univ.

dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste
d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273 faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 3. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
2002 ob 9. uri v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,500.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 16. 9. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne 11. 2. 2002 .
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
7. 2. 2002 .
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 344-04/02-02
Ob-64187
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, tel.
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02/795-08-31, faks 02/794-42-21,
e-mail: natasa.obc. majsperk@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 240020 Podlože–Lokanja vas na odseku v Občini
Majšperk.
(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 del: območje Občine
Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: prva faza z začetkom del maja 2002 in končanjem julija
2002; druga faza z začetkom marca 2003
in končanjem junija 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Majšperk,
Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, tel.
02/795-08-30, faks 02/794-42-21, Marjan Gorčenko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 5. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman – predložitev potrdila o plačilu, 10.000 SIT, vključno z DDV
na št. TRR 01000-0100017171, sklic 271.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk 32
a, 2322 Majšperk, v zaprti kuverti z navedbo “Ponudba za LC 240020 Podlože – Lokanja vas – ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 3. 2002 ob 13. uri, Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, v
sobi št. 20.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena ZJN:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: reference, cena, plačilni rok in garancijski rok.
Teža in način uporabe meril sta razvidni iz
razpisne dokumentacije. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
kontaktna oseba Marjan Gorčenko, tel.
02/795-08-31.

Št.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Občina Majšperk

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-63985
V Uradnem listu RS, št. 3-4 z dne 18. 1.
2002 je bil objavljen javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za “Izdelavo
varnostne ocene v skladu s projektom Periodične varnostne ocene za NE Krško”,
Ob-62502.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 25. 2.
2002 do 12. ure in datum odpiranja ponudb na 25. 2. 2002 ob 13. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Popravek
Ob-64162
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo generalne obnove helikopterja AB-412
S5-HPA, objavljenim v Ur. l. RS, št. 3-4, z
dne 18. 1. 2002, Ob-62562, se spremenijo 7., 9. (a), prvi odstavek 10. točke, 12. in
16. točka, in sicer se le-te pravilno glasijo:
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe naročila je 15. 4.
2002. Predvideni zaključek izvedbe naročila je največ 180 dni od pričetka veljavnosti pogodbe, pri čemer mora ponudnik pričeti z izvedbo generalne obnove
najkasneje v 30 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2002,
najkasneje do 10. ure.
Prvi odstavek 10. točke - Datum, čas
in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 28. 2. 2002, ob 11. uri, na
naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola,
Kotnikova 8a, Ljubljana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila za 70% vrednosti mora biti najmanj
30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po uspešno izvršenem
dokončnem prevzemu helikopterja, vendar ne pred 15. 10. 2002, za 30% vre-
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dnosti pa mora biti rok plačila do dne
15. 1. 2003.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 020-108/00
Ob-63941
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predelava izrabljenih avtomobilov (stara bremena).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002 - december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48, Ljubljana, 2. nadstropje. Dodatne informacije lahko zahtevajo pri Sergeju
Laurenčiču, telefon 47-87-362, telefaks št.
47-87-425.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je 8. 3. 2002 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predložijo svoje ponudbe najkasneje do 11. 3.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 3. 2002 ob 10. uri v Veliki sejni
sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbev višini 10 % od orientacijske vrednosti javnega razpisa.
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): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bodo urejena in določena njihova medsebojna
razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: predložitev dovoljenja
Agencije RS za okolje za predelavo izrabljenih avtomobilov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del: 30 %,
2. stopnja predelave in delež za reciklažo primernih odpadkov, razvidno iz priloženega načrta ravnanja z odpadki: 25 %,
3. ustrezna tehnična opremljenost in
kadrovska zasedba ponudnika ter kadrovska
zasedba projektne skupine (podizvajalcev): 20 %,
4. reference ponudnika in projektne skupine ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje zadnjega dopolnjenega in tekočega leta: 20 %,
5. čas pričetka izvedbe naročila po podpisu pogodbe: 5 %.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-63948
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz materiala
za pnevmatski zasip, sklic 1B/27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: površina nad Kotnim poljem jame Hrastnik - Obrat separacije Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
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seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 3. 2002 ob 10. uri na RTH d.o.o.,
na Oddelku za investicije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: da, kolikor ponudba presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumnetacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o rudarstvu (Zrud) Ur. l. RS, št.
56/99, pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Ur. l.
SFRJ, št. 4/89, 45/89, 3/90, 54/90), pravilnik o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje rudnin (Ur. l. SFRJ, št. 47/86
in 62/87).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– tehnična usposobljenost - opremljenost
ponudnika do 10 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– reference do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trbovlje
Št. 07/01
Ob-63978
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 vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje vzdrževalnih del na napravah v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-

nudba obsega celoletna vzdrževalna dela v
rednem delovnem času in v času okvar in
vzdrževalna dela v času remonta. Izdelana
mora biti v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 12. 4. 2002
do 11. 4. 2003 za celoletna vzdrževalna dela
in dela v času okvar, remont pa se bo predvidoma izvajal od 22. 7. do 5. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna 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 odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 8. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 8. 3. 2002 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev mora ponudnik predložiti tudi:
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,
– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov z dokazili o strokovni usposobljenosti delavcev za razpisana dela (delavci za razpisana dela morajo biti v rednem
delovnem razmerju pri ponudniku),
– izjavo, da je seznanjen s pogoji dela na
lokacijah oziroma na napravah, kjer se bodo izvajala razpisana dela,
– izjavo o minimalni odzivnosti,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti – original,
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– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,
– ponudbeno ceno z izpolnjenimi vsemi
postavkami cen in navedbo plačilnih pogojev in popustov,
– potrjene pozitivne reference za izvajanja del na visokotlačnih delih kotlov, potrjene s strani dosedanjih ponudnikovih naročnikov,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji –
do 90,
– izvajanje del na visokotlačnih delih kotlov v obdobju zadnjih pet let – do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Ludvik Matko.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 9/11
Ob-64003
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: elektromontažna
dela za objekt RTP 220/110 kV Cirkovce – rekonstrukcija 220 kV in 110 kV
polj (po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP 220/110 kV Cirkovce.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 8. 4. 2002
do 26. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije posreduje Jure Čater.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT

Št.

+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 3. 2002 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 12. 3. 2002 ob 11. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. ena referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri elektromontažnih delih v stikališču 110 kV ali 220 kV ali 400 kV v
zadnjih 5 letih,
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti,
4. rok izvedbe del od 8. 4. 2002 do
26. 9. 2002,
5. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od uspešnega komisijsko ugotovljenega zaključka del,
6. ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacije dovoljevala izklop daljnovoda,
7. naročnik si pridržuje pravico, da v
času pred izbiro ponudnika prekliče javni
razpis – zavrne vse ponudbe ali zmanjša
obseg naročila – javnega razpisa, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali
bi sodelovali v postopku javnega razpisa in
brez obveznosti, da le-te obvesti o razlogih
za takšno dejanje,
8. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
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3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. razni standardi,
13. upravna odločba: gradbeno dovoljenje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 4. 2002; 27. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v stikališču 110 ali 220
ali 400 kV, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (15%), plačilni pogoji (5%),
garancija za izvedena dela (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 27. 2. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 9/12
Ob-64004
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: gradbena in obrtniška dela za objekt RTP 220/110 kV
Cirkovce-rekonstrukcija 220 kV in 110
kV polj (po prilogi 1A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP 220/110 kV Cirkovce.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. 3. 2002
do 17. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Jure Čater.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093 sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2002 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Ljubljana, vložišče,
prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 12. 3. 2002 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. ena referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri gradbenih delih v stikališču 110
kV ali 220 kV ali 400 kV v zadnjih 5 letih,
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti,
4. rok izvedbe del od 25. 3. 2002 do
17. 10. 2002,
5. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od uspešnega komisijsko ugotovljenega zaključka del,
6. ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda,
7. naročnik si pridržuje pravico, da v času pred izbiro ponudnika prekliče javni razpis-zavrne vse ponudbe ali zmanjša obseg
naročila - javnega razpisa, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku javnega razpisa in brez obveznosti, da le-te obvesti o razlogih za takšno dejanje,
8. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bami rezervirana za posebno dejavnost:
da, ZJN-1.
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju.
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
prenapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. Razni standardi,
13. Upravna odločba: gradbeno dovoljenje.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 4. 2002; 27. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 75%, s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v stikališču 110 ali 220
ali 400 kV, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev 15%, vplačilni pogoji 5%, garancija za izvedena dela 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 27. 2. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 040801/02
Ob-64062
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva
ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71, tel.
02/748-08-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002 do
30. 4. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, pri sekretarju
sodišča, na zahtevo pa tudi po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 3. 2002 ob 10. uri na sedežu naročnika, Krempljeva ulica 7, soba št. 9.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponude
najkasneje do 25. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk,
– rok plačila 10 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9001 10 točk,
– reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 025-15/2002-2
Ob-64078
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, faks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira dobavite-
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ljev pisarniškega materiala, 27. točka priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljubljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto,
9. Območna geodetska uprava Sevnica,
10. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
11. Območna geodetska uprava Ptuj,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Glavni urad Ljubljana.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije, po seznamu lokacij območnih geodetskih uprav, izpostav območnih geodetskih uprav in glavnega urada.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od sklenitve pogodbe do 30. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 2002
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za
razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT,
negotovinsko plačilo na žiro račun
številka
50100-840-061-6163
18 25127-7141998-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 3. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje resnosti ponudb v obliki bančne garancije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

Št.

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do konca marca 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 60 točk; dobavni rok od 0 do 30
točk, reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 05/02
Ob-64088
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplrniška 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: rekonstrukcija 6,3
kV opreme 2BBA in BCA (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: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002 do
30. 6. 2002 za 2BBA ter od 10. 8. 2002
do 18. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
Oddelek za ekonomiko 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 dokumentacije je 12.600 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - rekonstrukcija 6,3 kV opreme 2BBA in BCA”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 19. 3. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
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na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 20. 3. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 4,000.000 SIT, ki bo veljavna do 30. 4. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik ima za leto 2002 predvidenih sredstev
40,000.000 SIT, če bo ponudbena vrednost
večja, se bodo dela nad tem zneskom opravila v letu 2003. Plačila se bodo opravljala
na naslednji način - vrednost se upošteva za
dela v letu 2002: 40% vrednosti po dobavi
opreme naročniku za 2BBA, 10% vrednosti
po dobavi opreme naročniku za BCA, 15%
vrednosti po montaži opreme za 2BBA, 15%
vrednosti po montaži opreme za BCA, 20%
vrednosti po uspešno opravljenih preizkusih
in končnem prevzemu. Plačila v letu 2003
bodo potekala po isti dinamiki. Naročnik nudi najkrajši 60-dnevni plačilni rok od izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: kadrovska
struktura zaposlenih in drugih delavcev.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu je 22. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 40 točk,
– kompatibilnost opreme z obstoječo do
30 točk,
– reference do 20 točk,
– celovitost ponudbe do 5 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 462-02/33-02/0430-010 Ob-64100
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: računalniške storitve, sklic I A - storitve, 7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se mora nanašati na celotni predmet
javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5. 4. 2002 do
30. 6. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00. Ime
osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik
lahko dobi informacije - Marjeta Bajec, tel.
01/478-39-76.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 3. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
25. 5. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 5. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
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1. kakovost opravljanja razpisanih storitev (največ 10 točk),
2. kadri – izobrazba (največ 15 točk),
3. kadri – posebna znanja/izkušnje (največ 20 točk),
4. reference (največ 15 točk),
5. cena (največ 40 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-64145
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 30,
1234 Mengeš, faks 01/72-38-981, tel.
72-37-081, e-mail: obcina@menges.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: tehnična priprava z lektoriranjem in tisk glasila Mengšan in/ali trženje oglasnega prostora.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: tehnična priprava z lektoriranjem in tisk glasila Mengšan
2. sklop: trženje oglasnega prostora.
5. Kraj izvedbe: Občina Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2002 - 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš - Matjaž Koncilja, Irena Podboršek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 2. 2002
do 27. 3. 2002 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT z nakazilom na račun Občine Mengeš št.
01000-0100001651.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska c.
30, 1234 Mengeš.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 3. 2002 ob 12.05, v prostorih
Občine Mengeš na Slovenski c. 30, Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razpisna dokumentacija.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razpisna dokumentacija.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: razpisna dokumentacija.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 100 dni od
dneva odpirana ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
oziroma nadomestilo. Podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Občina Mengeš
Ob-64226
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1505 Ljubljana,
faks 01/47-19-727.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: svetovanje, raziskovanje in izobraževanje na področju
tržnih tveganj (1A, zap. št. 9).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002,
trajanje 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nadzor bančnega poslovanja, Danica Turšič ali Gordana Ilc Križaj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. in
od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
račun
01000-0000100090,
sklic
M05 31270992-2400.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 3. 2002 do 12.
ure (na podlagi drugega odstavka 60. člena
Zakona o javnih naročilih).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 12. 3. 2002 ob 10. uri, v sobi
št. 519.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
bianco menici s pooblastilom za izpolnitev
do skupne višine 10% pogodbene vrednosti in za vnovčenje menic v banki.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Banka
Slovenije bo plačala opravljene storitve
osem dni po prejemu računa. Račun izda
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izvajalec na podlagi opravljenega dela svetovalca praviloma prvi delovni dan v naslednjem mesecu za opravljeno delo v preteklem mesecu.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni drugih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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 29. 3. 2002, datum odločitve najkasneje 26. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0,9), reference svetovalca (0,8) in poslovna zanesljivost podjetja (0,7).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, pri Mateju Krumbergerju (tel. 01/47-19-326) ali
Gordani Ilc Križaj (tel. 01/47-19-322).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Banka Slovenije

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. 331/1-2002
Ob-63950
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.
2. Naslov naročnika: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska
ulica 12, Kranj, tel. 04/20-17-100,
faks 04/20-17-113, e-mail: peter.anzelc@zzv-kr.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema – letne dobave v skladu s
3. točko 19. člena ZJN.

Št.

(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.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2002, zaključek dobave 1. 5. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: ZZV Kranj, tajništvo Lidija Vidmar, tel. 04/20-17-112 dodatne informacije e-mail: peter.anzelc@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 prijave: do 27. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

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-64063
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
12, Trbovlje, tel. 03/56-26-322, faks
03/56-26-336.
3. Datum izbire: 18. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zobozdravstevni material po sklopih:
1. zobozdravstveni material za ambulante,
2. zobozdravstveni material za zobno
tehniko,
3. zobozdravstveni material za ortodonta.
Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za dobavo zobozdravstvenega materiala za ambulante: Prodent d.o.o., Jurčkova
pot 69, 1000 Ljubljana in Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– za dobavo zobozdravstvenega materiala za zobno tehniko: Peroni d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000 Celje in Interdent d.o.o., Trnoveljska 9, 3000 Celje,
– za dobavo zobozdravstvenega materiala za ortodonta: Sanolabor d.o.o., Lesko-
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
8. 4. 2002, odločitev 19. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem povabilu (69. člen ZJN).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

škova 4, 1000 Ljubljana in Studio 33 d.o.o.,
Brilejeva 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. sklop: 84.611,43 SIT, 43.672,51
SIT,
– 2. sklop: 27.531,84 SIT, 15.332 SIT,
– 3. sklop: 25.419,44 SIT, 15.559,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 01-537-1
Ob-64186
1. Naročnik: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Dom starejših
občanov Krško, Kovinarska ulica 13,
8270 Krško, tel. 07/48-818-52, faks
07/48-818-80, el.pošta: krsko@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano, čistil in sanitetnega materiala, Dom
starejših občanov Krško, Kovinarska ulica
13, 8270 Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev, in sicer od 17. 1. 2002 do 16. 7. 2002,
v višini ponudbene vrednosti, kot sledi:
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Skupina A: Živila in material za prehrano
Ponudnik:

Podskupina 1
Podskupina 2
Podskupina 3
Podskupina 4
Podskupina 5
Podskupina 6
Podskupina 7
Podskupina 8
Podskupina 9
Podskupina 10
Podskupina 11
Podskupina 12
Podskupina 13
Skupina B: Čistila
Podskupina 1,2

Skupna

Sadje
Kmetijski pridelki in zelenjava
Zelenjava in sadje zamrznjeno
Kruh in pekovsko pecivo
Splošno prehrambeno blago
Testenine
Mleko in mlečni izdelki
Meso
Perutnina
Ribe
Jajca
Alkoholne pijače
Brezalkoholne pijače

Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270 Krško
3,397.000
Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270 Krško
4,447.500
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini
1,121.834
Pekarna Kruhek Karel Kozole s.p., Trg svobode 40, 8290 Sevnica 3,159.000
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
9,490.191
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica
1,284.185
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana
8,755.146
KZ Sevnica z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica
16,504.000
Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana
5,647.200
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
488.160
Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec
421.200
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
352.087
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
950.308

Pralna sredstva, os.higiena,
pomivalna sredstva

Henkel – Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor

5,963.369

Sanitetni material

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

3.544.129

Skupina C:
Sanitetni material

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej točko 6.
Skupina A: Živila in material za prehrano
Ponudnik:

Podskupina 1

Sadje

Podskupina 2

Kmetijski pridelki in zelenjava

Podskupina 3

Zelenjava in sadje zamrznjeno

Podskupina 4

Kruh in pekovsko pecivo

Podskupina 5

Splošno prehrambeno blago

Podskupina 6

Testenine

Podskupina 7

Mleko in mlečni izdelki

Podskupina 8

Meso

Podskupina 9

Perutnina

Podskupina 10

Ribe

Podskupina 11

Jajca

Podskupina 12

Alkoholne pijače

Podskupina 13

Brezalkoholne pijače

Skupina B: Čistila
Podskupina 1,2
Pralna sredstva, os.higiena,
pomivalna sredstva
Skupina C: Sanitetni material
Sanitetni material

Skupna
vrednost SIT:

Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270 Krško
3,397.000
KZ Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško
4,229.900
Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270 Krško
4,447.500
KZ Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, 8270 Krško
5,839.950
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini
1,121.834
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
1,550.936
Pekarna Kruhek Karel Kozole s.p., Trg svobode 40, 8290 Sevnica 3,159.000
Manja d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330 Metlika
4,213.620
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
9,490.191
Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec
9,961.087
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica
1,284.185
Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto
1,527.600
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana
8,755.146
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
8,982.488
KZ Sevnica z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica
16,504.000
Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje
19,655.031
Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana
5,647.200
KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto
6,437.935
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
488.160
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
604.300
Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec
421.200
KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto
565.000
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
352.087
Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec
400.767
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto
950.308
Žana d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec
981.827

Henkel – Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor

5,963.369

Vafra Commmerce d.o.o., Griže 125, 3302Griže

8,616.270

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
Vafra Commmerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže

3,544.129
5,324.135
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Dom starejših občanov Krško
Št. 040801/2001
Ob-63944
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380
Slovenj Gradec, tel.: 02/884-24-71.
3. Datum izbire: 11. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški in računalniški potrošni
material, Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,830.942,46
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 13,282.643,52 SIT brez
DDV, najnižja 8,830.942,46 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 1/1-2001
Ob-63945
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 4. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Sanitetni material:
1. sklop: material iz gaze,
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov,
3. sklop: pomožni sanitetni material,
4. sklop: material za pritrditev obvezilnega materiala,
5. sklop: obliži,
6. sklop: povoji.
Terapevtske obloge:
1. sklop: obloge z nevtralnimi mazili,
antiseptikom, aktivnim NaCl in silikonske
obloge,
2. sklop: hidrokoloidne obloge,
3. sklop: polprepustni prozorni filmi,
4. sklop: geli,
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene,
6. sklop: alginatne obloge,
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, reference 25%,
boniteta 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Št.

Sanitetni material:
1. sklop: materiali iz gaze: Merit d.o.o.,
Šmartinska c. 130, Ljubljana,
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
3. sklop: pomožni sanitetni material:
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor,
4. sklop: material za pritrditev obvezilnega materiala: Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor,
5. sklop: obliži: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor,
6. sklop: povoji: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor.
Terapevtske obloge:
1. sklop: obloge z nevtralnim mazilom,
antiseptkom, aktivnim NaCl in silikonske
obloge: Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, Ljubljana,
2. sklop: hidrokoloidne obloge: Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4, Ljubljana,
3. sklop: polprepustni prozorni filmi:
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor,
4. sklop: geli: Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4, Ljubljana,
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene:
Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, Ljubljana,
6. sklop: alginatne obloge: Profarmakon
International d.o.o., Preradovičeva 20a,
Maribor,
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi:
Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Sanitetni material:
1. sklop: 15,155.307 SIT,
2. sklop: 370.595,50 SIT,
3. sklop: 1,895.559,80 SIT,
4. sklop: 3,171.895,20 SIT,
5. sklop: 1,412.791,20 SIT,
6. sklop: 3,697.393,50 SIT.
Terapevtske obloge:
1. sklop: 2,185.935,20 SIT,
2. sklop: 1,139.556,60 SIT,
3. sklop: 331.344 SIT,
4. sklop: 824.009,05 SIT,
5. sklop: 202.073,35 SIT,
6. sklop: 626.508 SIT,
7. sklop: 264.312,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Sanitetni material:
1. sklop: 4,
2. sklop: 2,
3. sklop: 3,
4. sklop: 4,
5. sklop: 4,
6. sklop: 4.
Terapevtske obloge:
1. sklop: 4,
2. sklop: 5,
3. sklop: 4,
4. sklop: 5,
5. sklop: 3,
6. sklop: 4,
7. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sanitetni material:
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1. sklop: 19,183.393,13 SIT, 15,155.307
SIT,
2. sklop: 370.595,50 SIT, 346.650
SIT,
3. sklop: 2,333.972,40 SIT, 1,308.211
SIT,
4. sklop: 3,679.680 SIT, 3,171.895,20
SIT,
5. sklop: 2,955.157,10 SIT, 1,412.791,20
SIT,
6. sklop: 5,480.234 SIT, 3,697.393,50
SIT.
Terapevtske obloge:
1.
sklop:
4,813.743,60
SIT,
2,185.935,20 SIT,
2. sklop: 3,094.725,70 SIT, 1,067.364
SIT,
3. sklop: 498.186,70 SIT, 331.344 SIT,
4. sklop: 1,175.645,50 SIT, 713.664
SIT,
5. sklop: 262.202,36 SIT, 202.073,35
SIT,
6. sklop: 881.994,40 SIT, 615.098,80
SIT,
7. sklop: 264.312,90 SIT, 258.612,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 54/02
Ob-63964
1. Naročnik: Kranjski vrtci, Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-200,
telefaks 04/20-19-208.
3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga po sklopih. razvoz v dve centralni kuhinji in štiri pripravljalno razdeljevalne
kuhinje Kranjskih vrtcev, na šestih različnih
lokacijah (Janina - Kebetova 9, Najdihojca
– Nikola Tesla 4, Mojca – Nikola Tesla 2,
Čebelica – Planina 39, Živ-Žav – Jernejeva 14, Čira – Čara – Cesta Staneta Žagarja 7, Kranj).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je uporabil merilo
“ekonomičnost ponudbe”, s kazalci merila:
– višina cene: 60 točk,
– plačilni pogoji: 15 točk,
– reference: 15 točk,
– celovitost ponudbe: 10 točk;
skupaj: 100 točk.
Za posamezni sklop, podsklop ali artikel, je bil izbran ponudnik, ki je dosegel
skupno najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. melko in mlečni izdelki – celotna skupina – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
II. trdi in poltrdi siri (nujno narezani) –
celotna skupina – Mesarija Gregorc, Franc
Gregorc s.p., Golniška cesta 102, 4000
Kranj,
III. meso in mesni izdelki – celotna
skupina – Mesarija Gregorc, Franc Gre-
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gorc s.p., Golniška cesta 102, 4000
Kranj,
IV. ribe – celotna skupina – Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
– V. Perutnina in perutninski izdelki –
celotna skupina – Mesarija Gregorc, Franc
Gregorc s.p., Golniška cesta 102, 4000
Kranj,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava – celotna skupina – Brumec - Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, Loka 1234 Mengeš,
VII. kruh in pekovski izdelki – celotna
skupina – Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
VIII. pecivo:
– podskupina “sladko pecivo” – Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
– podskupina “keksi” –Žito Ljubljana
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,
IX. jajca – Kmetijski pridelki Koprivnikar,
Golnik 15, 4202 Golnik,
X. jušne zakuhe in testenine – celotna
skupina – Žito Ljubljana d.d., Šmartinska
cesta 154, Ljubljana,
XI. domače sadje in zelenjava – celotna
skupina – AgroMrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljan,
XII. uvoženo sadje in zelenjava
– podskupini “uvoženo sadje in gobe” –
AgroMrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana,
– podskupini “uvožena zelenajva in suho sadje” Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
XIII. sadni sirupi in sokovi
– 11 izbranih artiklov – Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– 6 izbranih artiklov – Vipi d.o.o., Brezje 76 d, 4243 Brezje,
– 12 izbranih artiklov – Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
XIV. konzervirana živila – celotna skupina – Raks d.o.o., Preserje, Pelechova 65,
1235 Radomlje,
XV. čaji – celotna skupina – Matik
d.o.o., Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
XVI. osnovna živila in dodatki jedem
– 9 izbranih artiklov – Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– 25 izbranih artiklov – Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana,
– 36 izbranih artiklov – Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva cesta 54, 4220
Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost:
I. mleko in mlečni izdelki: 8,414.248
SIT,
II. trdi in poltrdi siri: nujno narezani:
1,382.000 SIT,
III. meso in mesni izdelki: 20,674.682
SIT,
IV. ribe: 1,023.600 SIT,
V. perutnina in perutninski izdelki:
4,507.612 SIT,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava:
2,760.023 SIT,
VII. kruh in pekovski izdelki: 7,309.286
SIT,
VIII. pecivo
– podsklop – sladko pecivo: 1,690.950
SIT,
– podsklop – keksi: 687.300 SIT,
IX. jajca: 1,190.000 SIT,
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X. jušne zakuhe in testenine: 1,112.140
SIT,
XI. domače sadje in zelenjava:
4,645.100 SIT,
XII. uvoženo sadje in zelenjava
– podsklopa – uvoženo sadje in gobe:
3,236.000 SIT,
– podsklopa – uvožena zelenjava in suho sadje: 1,338.190 SIT,
– XIII. sadni sirupi in sokovi
– 12 izbranih artiklov: 1,039.430 SIT,
– 11 izbranih artiklov: 802.813 SIT,
– 6 izbranih artiklov: 598.827 SIT,
XIV. konzervirana živila: 3,736.597 SIT,
XV. čaji: 877.737 SIT,
XVI. osnovna živila in dodatki jedem
– 9 izbranih artiklov: 478.961 SIT,
– 25 izbranih artiklov: 3,492.333 SIT,
– 36 izbranih artiklov: 6,681.582 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
oddalo 27 ponudnikov. Večina ponudnikov
se je prijavila za več sklopov.
Skupaj ponudb za vse sklope 68.
Število ponudb po sklopih je bilo sledeče:
I. mleko in mlečni izdelki: 3,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani: 3,
III. meso in mesni izdelki: 2,
IV. ribe: 3,
V. perutnina in perutninski izdelki: 3,
VI.zamrznjeno sadje in zelenjava: 4,
VII. kruh in pekovski izdelki: 5,
VIII. pecivo: 4,
IX. jajca: 6,
X. jušne zakuhe in testenine: 4,
XI. domače sadje in zelenjava: 6,
XII. uvoženo sadje in zelenjava: 5,
XIII. sadni sirupi in sokovi: 5,
XIV. konzervirana živila: 7,
XV. čaji: 3,
XVI. osnovna živila in dodatki jedem: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. mleko in mlečni izdelki: 9,599.985
SIT, 8,414.248 SIT;
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani:
1,547.552,08 SIT, 1,236.648 SIT;
III. meso in mesni izdelki: 22,575.225
SIT, 20,674.682 SIT;
IV. ribe: 1,423.639,35 SIT, 1,023.600
SIT;
V. perutnina in perutninski izdelki:
4,870.131 SIT, 4,507.612 SIT;
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava:
3,609.257,93 SIT, 2,760.023 SIT;
VII. kruh in pekovski izdelki: 8,910.563
SIT, 7,309.286 SIT;
VIII. pecivo:
– podsklop – sladko pecivo: 2,256.030
SIT, 1,690.950 SIT;
– podsklop – keksi: 687.300 SIT,
672.048 SIT;
IX. jajca: 1,594.950 SIT, 1,190.000 SIT;
X. jušne zakuhe in testenine:
1,393.108,43 SIT, 1,057.344,44 SIT;
XI. domače sadje in zelenjava:
9,164.194,58 SIT, 4,645.100 SIT;
XIII. uvoženo sadje in zelenjava
– podsklopa – uvoženo sadje in gobe:
4,592.805 SIT, 3,236.000 SIT;
– podsklopa – uvožena zelenjava in suho sadje: 1,567.282 SIT, 1,338.190 SIT;
XIII. sadni sirupi in sokovi

– 12 izbranih artiklov: 1,638.007 SIT,
1,039.430 SIT;
– 11 izbranih artiklov: 883.216 SIT,
802.813 SIT;
– 6 izbranih artiklov: 980.093 SIT,
598.827 SIT;
XIV. konzervirana živila: 4,348.170 SIT,
3,736.597 SIT;
XV. čaji: 1,004.492 SIT, 877.737 SIT;
XVI. osnovna živila in dodatki jedem
– 9 izbranih artiklov: 570.986 SIT,
478.961 SIT;
– 25 izbranih artiklov: 3,660.546,94
SIT, 3,492.233 SIT;
– 36 izbranih artiklov: 8,581.030 SIT,
6,681.582 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Kranjski vrtci, Kranj
Št. 55/02
Ob-63965
1. Naročnik: Kranjski vrtci, Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-200,
telefaks 04/20-19-208.
3. Datum izbire: 18. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala po sklopih. Dostava v centralno skladišče vrtca Janina, Kebetova 9, 4000
Kranj. Papirno konfekcijo je 1x mesečno
potrebno dostaviti v vsakega od petnajstih
vrtcev zavoda Kranjski vrtci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je uporabil merilo “ekonomičnost ponudbe”, s kazalci
merila:
– višina cene: 60 točk,
– plačilni pogoji: 15 točk,
– reference: 15 točk,
– celovitost ponudbe: 10 točk;
skupaj: 100 točk.
Za posamezni sklop, podsklop ali artikel, je bil izbran ponudnik, ki je dosegel
skupno najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sredstva za pomivanje posode –
celotna skupina – Makom – Maksimilijan
Krenker s.p., Špeglova 16, 3230 Velenje,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov – celotna skupina – Makom – Maksimilijan Krenker s.p., Špeglova 16, 3230
Velenje,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok – celotna skupina – Makom – Maksimilijan Krenker s.p., Špeglova 16, 3230
Velenje,
IV. sredstva za strojno pranje perila – celotna skupina – Makom – Maksimilijan
Krenker s.p., Špeglova 16, 3230 Velenje,
V. papirna konfekcija – celotna skupina
– Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki za čiščenje – celotna skupina – Makom
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– Maksimilijan Krenker s.p., Špeglova 16,
3230 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
I. sredstva za pomivanje posode:
565.170 SIT,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov: 1,504.397,58 SIT,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 523.670,40 SIT,
IV. sredstva za strojno pranje perila:
511.492,46 SIT,
V. papirna konfekcija: 6,242.028 SIT,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki za čiščenje: 1,492.181,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
oddalo 8 ponudnikov. Vsi ponudniki so se
prijavili za več sklopov.
Skupaj ponudb za vse sklope 41.
Število ponudb po sklopih je bilo sledeče:
I. sredstva za pomivanje posode: 7,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov: 7,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 7,
IV. sredstva za strojno pranje perila: 7,
V. papirna konfekcija: 6,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki za čiščenje: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sredstva za pomivanje posode:
854.553 SIT, 565.170 SIT,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov: 2,443.340,64 SIT, 1,504.397,58 SIT,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 1,011.774 SIT, 523.670,40 SIT,
IV. sredstva za strojno pranje perila:
868.840,80 SIT, 511.492,46 SIT,
V. papirna konfekcija: 7,220.038,80
SIT, 6,242.028 SIT,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki za čiščenje: 2,254.500 SIT,
1,492.181,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Kranjski vrtci, Kranj
Ob-63966
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše.
2. Naslov naročnika: Lesjakova ulica 4,
2342 Ruše.
3. Datum izbire: 18. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil po skupinah:
1. pekovski izdelki (okvirna vrednost
11,400.000 SIT),
2. žita, mlevski izdelki, stročnice (okvirna vrednost 2,400.000 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 8,900.000 SIT),
4. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost 15,100.000 SIT),
5. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 9,200.000 SIT),
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6. ribe, zamrznjena in konzervirana hrana (okvirna vrednost 3,100.000 SIT),
7. južno sadje, domače sadje (okvirna
vrednost 7,200.000 SIT),
8. sokovi in sirupi (okvirna vrednost
2,700.000 SIT).
Kraj dobave: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 004, Ruše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: 70%,
– plačilni rok: 30%;
– izbrani ponudniki so dosegli najvišjo
oceno po formuli glede na cene ponujenih
izdelkov in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. pekovski izdelki:
– Kruh - pecivo d.d. Maribor,
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne
d.o.o. Ptuj,
– Pekarna proizvodnja in trgovina Radlje ob Dravi d.o.o.
– Donats d.o.o. Hoče,
2. žita, mlevski izdelki, stročnice:
– Žito d.d. Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor,
– Droga d.d. Portorož Izola,
3. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d. Vipava,
4. meso in mesni izdelki:
– Mesarija Stevan Babič s.p. Maribor,
Košaki,
– TMI d.d. Maribor,
– Perutnina Ptuj d.d. Ptuj,
– KZ Selnica ob Dravi z.o.o. Selnica ob
Dravi,
– KZ Ruše z.o.o. Ruše,
5. razno prehrambeno blago:
– Podravka d.o.o. Ljubljana,
– Droga Portorož d.d. Izola,
– Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor,
– Janko Strmšnik s.p. Selnica ob
Dravi,
6. ribe zamrznjene in konzervirana hrana:
– Brumec-Ručigaj d.o.o. Mengeš,
– Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor,
– Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
7. južno sadje, domače sadje:
– Gramis d.o.o. Murska Sobota,
– KZ Selnica ob Dravi, z.o.o. Selnica ob
Dravi,
– Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor,
8. sokovi in sirupi:
– Nektar d.o.o. Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. 5,834.400 SIT, 7,846.820 SIT,
8,811.320 SIT, 10,194.854,40 SIT,
2. 840.028 SIT, 1,105.903,40 SIT,
470.045,30 SIT,
3. 7,645.003,40 SIT, 7,758.494 SIT,
8,165.618 SIT,
4. 5,317.600 SIT, 7,227.949 SIT,
2,012.320 SIT,
5. 1,670.461,07 SIT, 2,648.640,86
SIT, 210.000 SIT,
6. 1,009.048 SIT, 783.192,60 SIT,
1,008.878 SIT,
7. 4,534.350 SIT, 570.000 SIT,
9,241.327 SIT,
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8. 1,431.780 SIT, 1,428.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 10,194.854,40 SIT,
5,834.400 SIT,
2. skupina: 1,105.903,40 SIT, 294.252
SIT,
3. skupina:
9,782.193,70
SIT,
7,645.003,40 SIT,
4. skupina: 10,906.384 SIT, 2,012.320
SIT,
5. skupina: 7,003.456,24 SIT, 210.000
SIT,
6. skupina:
2,069.473,20
SIT,
1,665.552,60 SIT,
7. skupina: 9,241.327 SIT, 570.000
SIT,
8. skupina: 1,431,780 SIT, 1,428.160
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Št. 084-1/02
Ob-64229
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, tel.
02/74-15-327.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Ormož.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator SVS d.d.,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Občina Ormož
Št. 900-1/02
Ob-63969
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, tel.
02/74-15-327.
3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material, Ormož.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator SVS d.d.,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 2,500.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Občina Ormož
Su 040801/2002
Ob-63971
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi
Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica,
tel.05/33-51-675,
faks
05/33-51-697.
3. Datum izbire: naročnik je dne 15. 1.
2002 sprejel odločitev, da bo izbral le ponudbo za sukcesivno dobavo računalniškega potrošnega materiala ter da ponudbe za
sukcesivno dobavo pisarniškega materiala
ne bo izbral.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: računalniški potrošni material.
– Okrožno in Okrajno sodišče v Novi
Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica,
– Okrajno sodišče v Ajdovščini, Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina,
– Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg
1, 5220 Tolmin,
– okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 50%,
– veljavnost ponudbe 20%,
– plačilni pogoji 20%,
– ugodnosti 5%,
– odzivni čas 5%.
Razlog nedodelitve naročila za sukcesivno dobavo pisarniškega potrošnega materiala: naročnik je prejel samo eno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Divizija
trgovine.
7. Pogodbena vrednost: računalniški
potrošni material: 4,612.894,67 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– računalniški potrošni material: 2 ponudbi,
– pisarniški potrošni material: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: računalniški potrošni material:
7,833.987,90 SIT, 4,612.894,67 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Št. 2001/032
Ob-63979
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: nadgradnja požarnih pregrad
na verzijo VPN-1 V4.1., (FloodGate-1
V4.1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran ekskluzivni dobavitelj Check Point opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 8,623.038
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/044
Ob-63986
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel.
01/478-86-00,
e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: datotečni strežnik 9GB disk, datotečni strežnik 18GB disk, datotečni
strežnik 3x18GB disk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bilo
javni razpis za nakup opreme časovno nemogoče izpeljati, je naročnik izmed prejetih ponudb, ki so ustrezale takojšnji dobavi, izbral tehnično najbolj ustrezno in cenovno najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,235.524
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,703.789 SIT, 5,235.524 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/034
Ob-63987
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mrežni strežnik Gateway model
7400-PB, BEST online UPS s pripadajočo programsko opremo, Gateway Cluster in Xerox Docuprint N4525.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran edini ponudnik,
ki je lahko zagotovil postavitev takšnega
sistema in ga je imel tudi na zalogi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena
vrednost:
19,147.049,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/040
Ob-63989
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: OLIVETTI PR 2-D10 DUAL INTERFACE PRINTER, KABEL 25/09, KABEL
CENTRONIKS 1,8 M.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran ekskluzivni dobavitelj za tovrstno opremo, ki je opremo
lahko tudi takoj dobavil.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Optima d.o.o., Ulica
15. maja 21, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 1,088.125,29
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/041
Ob-63990
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00,
e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 3Com Superstack 3 Switch 4900
100/1000.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato se je postopek s pogajanji izvedel z
najugodnejšim ponudnikom te opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perftech, za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij d.o.o., Pot
na Lisice 4, 4260 Bled.
7. Pogodbena vrednost: 988.072,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,040.744,20 SIT, 988.072,47
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/043
Ob-63992
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RealSecure Network Sensor (1
device pack)/RNE-1-P-E, RealSecure
Server Sensor (5 pack) RSV-5-P.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato se je postopek s pogajanji izvedel z
najugodnejšim ponudnikom te opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis
d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
7,856.089,64 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/033
Ob-63993
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strežniški poštni sistem – nadgradnja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran dobavitelj katerega opremo je bilo potrebno nadgraditi,
saj zanjo nudi tudi potrebno asistenco.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 24,348.664
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/026
Ob-63994
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpi-
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si.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: DSP analizator podatkovnih kabelskih omrežij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran ekskluzivni dobavitelj za tovrstno opremo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Micom electronics
d.o.o., Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1,783.512,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/028
Ob-63995
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 3Com Switch 4900 12-port;
3Com SS 3 Switch 3300 TM 24
10/100 Ports, 1000Base-T; 3Com SS
II Switch Matrix Cable; 1-Port ISDN WAN
Interface Cable.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je
bil javni razpis za nakup opreme nemogoč, zato se je postopek s pogajanji
izvedel z najugodnejšim ponudnikom te
opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perftech, za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij d.o.o., Pot
na Lisice 4, 4260 Bled.
7. Pogodbena vrednost: 5,530.932
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,055.550,58 SIT, 5,530.932 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/029
Ob-63996
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 250 osebnih računalnikov DTK
APRI-95/P3 866 z monitorjem Philips
170B-20.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
ponudnik te opreme pa je najugodnejši ponudnik, zato se je postopek s pogajanji
izvedel s podjetjem Liko Pris d.o.o.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Liko Pris d.o.o., Verd
100A, 1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: 68,550.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/030
Ob-63998
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: datotečni strežnik Ultra Sparc FIRE 280R.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran ekskluzivni dobavitelj za tovrstno opremo. Ponudnik je
bil edini, ki je lahko zagotovil postavitev
takšnega sistema in ga je imel na zalogi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand d.o.o. Cesta
v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,777.605,48
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 2001/031
Ob-63999
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: WAN aktivna mrežna oprema
Cisco.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas dobave opreme.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov je bil
javni razpis za nakup opreme nemogoč,
zato je bil pozvan in izbran ponudnik, ki je
imel zahtevano opremo na zalogi in jo je
lahko dobavil v zahtevanem roku, zanjo pa
nudi tudi asistenco.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil Podatkovne komunikacije d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,468.935,34
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 402-31/01-0702
Ob-64036
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj.
2. Naslov naročnika: Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, tel. 02/798-01-00, telefaks
02/798-01-30.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški in računalniški
material.
Kraj dobave: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3/A, 2251 Ptuj; DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Divizija trgovina, Šmartinska 152,
hala XII, 1538 Ljubljana, Mladinska knjiga

trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna razpisana vrednost je 11,000.000 SIT - v posameznih pogodbah znesek ni definiran, zaradi sukcesivnosti dobav po trenutnih potrebah naročnika.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: poprečni znesek najvišje primerljive ponudbe: 400.659 SIT; poprečni znesek najnižje primerljive ponudbe:
383.284,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Upravna enota Ptuj
Št. 194-20/2001
Ob-64072
1. Naročnik: Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta
4, 2312 Orehova vas, tel./faks
02/605-63-81.
3. Datum izbire: 11. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po skupinah:
1. skupina: kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: meso, mesni izdelki in jajca,
4. skupina: sveža zelenjava in sadje,
5. skupina: jabolka,
6. skupina: sadni sokovi,
7. skupina: ribe,
8. skupina: pašteta,
9. skupina: živila,
10. skupina: razna prehrana,
11. skupina: zamrznjeno blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 30 točk,
– plačilni rok 20 točk,
– kvaliteta izdelkov 15 točk,
– lastna proizvodnja 10 točk,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik 10 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki 5 točk.
Po merilih je najugodnejša ponudba, ki
je prejela največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: Kruh-Pecivo d.d., Maribor, PPS-Pekarne Ptuj d.d., Ptuj, A&V Lešnik d.o.o., Miklavž na Dravskem polju,
2. mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vipava, Mlekarna
Celeia d.o.o., Petrovče, Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
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3. meso, mesni izdelki in jajca: Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor, Mesarija in
predelava mesa Fingušt Ivan s.p., Hotinja
vas, Košaki TMI d.d., Maribor,
4. sveža zelenjava in sadje: Pitus d.o.o.,
Zg. Kungota, Mercator SVS d.d., Ptuj,
5. jabolka: Adolf Vrecl, Hoče, Šuntner
Leopold, Zg. Polskava,
6. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Petlja d.o.o., Ptuj,
7. ribe: Ledo d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš, Petlja
d.o.o., Ptuj,
8. pašteta: Petlja d.o.o., Ptuj,
9. živila: Petlja d.o.o., Ptuj, Mercator
SVS d.d., Ptuj,
10. razna prehrana: Petlja d.o.o., Ptuj,
Kolinska d.d., Ljubljana, Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor,
11. zamrznjeno blago: Ledo d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, Vigros d.o.o., Murska
Sobota, Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
1. 2,141.398 SIT, 2,153.790 SIT,
1,881.064 SIT,
2. 1,627.658,60 SIT, 1,621.402,60
SIT, 1,500.881,40 SIT,
3. 4,350.440 SIT, 4,990.100 SIT,
4,611.166 SIT,
4. 645.960 SIT, 723.150 SIT,
5. 179.025 SIT, 187.200 SIT,
6. 641.680 SIT, 601.290 SIT,
7. 200.037,60 SIT, 194.400 SIT,
257.070 SIT,
8. 162.057 SIT,
9. 729.650,50 SIT, 790.061,60 SIT,
10. 1,197.217,50 SIT, 1,529.960,56
SIT, 1,292.906,74 SIT,
11. 336.507,50 SIT, 310.650 SIT,
357.747,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po skupinah:
1. skupina: 2,788.668 SIT, 1,881.064
SIT,
2. skupina:
1,627.658,60
SIT,
1,500.881,40 SIT,
3. skupina: 5,174.450 SIT, 4,350.440
SIT,
4. skupina: 873.600 SIT, 645.960 SIT,
5. skupina: 195.000 SIT, 148,500 SIT,
6. skupina: 708.809,28 SIT, 544.528,63
SIT,
7. skupina: 257.070 SIT, 194.400 SIT,
8. skupina: 276.793,20 SIT, 162.057
SIT,
9. skupina: 830.926,19 SIT, 729.650,50
SIT,
10. skupina:
1,529.960,56
SIT,
1,197.217,50 SIT,
11. skupina: 405.432 SIT, 310.650 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka

Št.

Št. 4042-63/01
Ob-64081
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.
3. Datum izbire: 12. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški, račnalniški ter drugi potrošni material, ki se dobavlja (za vsakega
od razpisanih treh sklopov) v pisarniške
prostore v vse kraje v Sloveniji, kjer ima
naročnik svoje enote (Ajdovščina, Celje,
Dravograd, Domžale, Gornja Radgona,
Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Koper, Kranj, Krško, Kočevje, Litija, Ljubljana, Lendava, Ljutomer,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ormož, Ptuj, Postojna, Radovljica, Slovenska Bistrica, Sežana, Štanjel, Škofja Loka, Trbovlje).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila za vsakega od treh razpisanih sklopov je
bila cena materiala.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je naročilo
oddal po sklopih in sicer:
– za 1. sklop - dobava fotokopirnega papirja je naročilo oddal ponudniku Birox
d.o.o., Tržaška 261, 1000 Ljubljana,
– za 2. sklop - dobava tonerjev in kartuš je naročilo oddal ponudniku DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija trgovina,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
– za 3. sklop - dobava drugega pisarniškega, računalniškega in drugega potrošnega materiala je naročilo oddal ponudniku Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, 1113 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za dobavo papirja je 30,000.000 SIT (vključen DDV),
– pogodbena vrednost za dobavo tonerjev in kartuš je 30,000.000 SIT (vključen
DDV),
– pogodbena vrednost za dobavo drugega pisarniškega, računalniškega in drugega potrošnega materiala je 60,000.000
SIT (vključen DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: podana je vrednost v številu zbranih točk po ocenjevanju ponudb v okviru
razpisanega merila;
– sklop 1 : (maksimalno možno število
doseženih točk je 250,00) vrednost ponudbe, ki je ponudila najvišje cene je 204,61
točke, vrednost ponudbe, ki je ponudila najnižje cene je 250,00 točk;
– sklop 2: (maksimalno možno število
doseženih točk je 250,00) vrednost ponudbe, ki je ponudila najvišje cene je 186,90
točke, vrednost ponudbe, ki je ponudila najnižje cene je 224,35 točke;
– sklop 3: (maksimalno možno število
doseženih točk je 500,00) vrednost ponudbe, ki je ponudila najvišje cene je 260,76
točke, vrednost ponudbe, ki je ponudila najnižje cene je 479,93 točke.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 23/2-2002
Ob-64098
1. Naročnik: Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Koroška 7, Šoštanj.
3. Datum izbire: 7. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po sklopih.
(b) Kraj dobave: OŠ KDK, Koroška 7,
Šoštanj, OŠ KDK, podružnica Topolšica,
Topolšica 98, Topolšica, OŠ KDK, podružnica Zavodnje, Zavodnje 7, Šoštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na
podlagi meril: najnižja ponudbena cena,
fiksnost cen in plačilni rok. Izbrane so ponudbe, ki so prejele največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Za sklop “Mleko in mlečni izdelki”:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas 92, Petrovče
2. Za sklop “Meso in mesni izdelki”: KZ
Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško
3. Za sklop “Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa”: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj
4. Za sklop “Ribe in konzervirane ribe”:
Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova
55, Mengeš
5. Za sklop “Zelenjava in suhe stročnice”: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1 d,
Velenje
6. Za sklop “Sveže in suho sadje”: MT
Center d.o.o., Cankarjeva 1 d, Velenje
7. Za sklop “Zamrznjena zelenjava”:
Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova
55, Mengeš
8. Za sklop “Konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje”: Era d.d., Prešernova
10, Velenje
9. Za sklop “Sadni sokovi in sirupi “:
Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana-Črnuče
10. Za sklop “Žita in mlevski izdelki”:
Era d.d., Prešernova 10, Velenje
11. Za sklop “Testenine”: MT Center
d.o.o., Cankarjeva 1 d, Velenje
12. Za sklop “Zamrznjeni izdelki iz testa”: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica
13. Za sklop “Kruh in pečeno pekovsko pecivo”: Presta d.o.o., Cesta talcev 2,
Velenje
14. Za sklop “Slaščičarski izdelki in keksi”: Presta d.o.o., Cesta talcev 2, Velenje
15. Za sklop “Kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe”: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1 d, Velenje
16. Za sklop “Splošno prehrambeno
blago”: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1 d,
Velenje
17. Za sklop “Sladoledi”: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče
18. Za sklop “Pašteta”: Era d.d., Prešernova 10, Velenje
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19. Za sklop “Posebne vrste peciva”:
Presta d.o.o., Cesta talcev 2, Velenje
7. Pogodbena vrednost po sklopih v
SIT:
1. Za sklop “Mleko in mlečni izdelki”:
1,586.872,29
2. Za sklop “Meso in mesni izdelki”:
1,883.949,84
3. Za sklop “Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa”: 769.672,00
4. Za sklop “Ribe in konzervirane ribe”:
253.593,42
5. Za sklop “Zelenjava in suhe stročnice”: 600.149,16
6. Za sklop “Sveže in suho sadje”:
1,212.257,88
7. Za sklop “Zamrznjena zelenjava”:
44.188,20
8. Za sklop “Konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje”: 327.136,97
9. Za sklop “Sadni sokovi in sirupi “:
361.233,00
10. Za sklop “Žita in mlevski izdelki”:
231.117,60
11. Za sklop “Testenine”: 152.217,36
12. Za sklop “Zamrznjeni izdelki iz testa”: 60.598,80
13. Za sklop “Kruh in pečeno pekovsko pecivo”: 1,472.890,18
14. Za sklop “Slaščičarski izdelki in keksi”: 82.111,35
15. Za sklop “Kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe”: 585.086,76
16. Za sklop “Splošno prehrambeno
blago”: 483.538,92
17. Za sklop “Sladoledi”: 74.410,00
18. Za sklop “Pašteta”: 187.758,00
19. Za sklop “Posebne vrste peciva”:
408.503,60
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudniki so nastopali brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe po sklopih v SIT:
1. Za sklop “Mleko in mlečni izdelki”:
1,630.424,92 – 1,586.872,29
2. Za sklop “Meso in mesni izdelki”:
2,530.225,30 – 1,883.949,84
3. Za sklop “Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa”: 1,000.113.48
– 769.672,00
4. Za sklop “Ribe in konzervirane ribe”:
348.828,48 – 253.593,42
5. Za sklop “Zelenjava in suhe stročnice”: 651.596,40 – 600.149,16
6. Za sklop “Sveže in suho sadje”:
1,274.475,60 – 1,212.257,88
7. Za sklop “Zamrznjena zelenjava”:
48.188,00 – 44.188,20
8. Za sklop “Konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje”: 371.690,72 –
327.136,97
9. Za sklop “Sadni sokovi in sirupi “:
361.233,00 – 361.233,00
10. Za sklop “Žita in mlevski izdelki”:
252.686,52 – 231.117,60
11. Za sklop “Testenine”: 213.333,48
– 152.217,36
12. Za sklop “Zamrznjeni izdelki iz testa”: 94.851,20 – 60.598,80
13. Za sklop “Kruh in pečeno pekovsko
pecivo”:
1,932.999,03
–
1,472.890,18
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14. Za sklop “Slaščičarski izdelki in keksi”: 100.781,20 – 82.111,35
15. Za sklop “Kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe”: 604.109,34 –
585.086,76
16. Za sklop “Splošno prehrambeno
blago”: 504.414,43 – 483.538,92
17. Za sklop “Sladoledi”: 75.221,00 –
74.410,00
18. Za sklop “Pašteta”: 187.758,00 –
187.758,00
19. Za sklop “Posebne vrste peciva”:
595.742,80 – 408.503,60
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha
Šoštanj
Št. 025-5/2002
Ob-64106
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava potrošnega pisarniškega materiala v letu 2002.
Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji. Javno naročilo je oddano po postopku s pogajanji na podlagi 2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
10,556.050,40 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-3/2002
Ob-64108
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava potrošnega računalniškega materila v letu 2002.
Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji. Javno naročilo je oddano po postopku s pogajanji na podlagi 2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
10,180.595,36 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 1
Ob-64142
1. Naročnik: Osnovna šola Križe.
2. Naslov naročnika: Cesta Kokrškega
odreda 16, 4294 Križe, tel. 04/595-11-00,
faks 04/595-11-00.
3. Datum izbire: 4. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Križe,
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,
2. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc,
s.p., Golniška c. 102, 4000 Kranj za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o.., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih izdelkov,
4. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo sadja in zelenjave,
5. KVIBO, d.o.o., Predilniška c. 16,
4290 Tržič za dobavo zmrznjenih rib in
ostale hrane,
6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo jajc,
7. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
8. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo sirupov in sadnih
sokov,
9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Osnovna šola Križe
Ob-64189
1. Naročnik: Vrtec Zarja Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.
3. Datum izbire: 7. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– kruh, pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– ocvrto pecivo,
– sadje, zelenjava sveža,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– piščančje meso, izdelki,
– jajca,
– ribe,
– drobni prehrambeni izdelki,
– zamrznjeni izdelki,
– čaji, suho sadje,
– testenine,
– sokovi, sirupi.
Kraj dobave: Zagajškova 8, Pucova 3.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
– skupina kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
– skupina žita in izdelki: Žito d.d. Šmartinska c. 154, Ljubljana,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica,
– skupina perutnina in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
– skupina kunčje meso in izdelki: Gruda – Jurmes d.d., C. L. Dobrotinška 15,
Šentjur,
– skupina telečje meso in izdelki: Mesnine Žerak, F. Žerak s.p., Strmolska 9,
Rogatec,
– skupina meso in izdelki: Kmetijska zadruga z.o.o. Kidričeva 2, Laško,
– skupina mleko in izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– skupina sladoledi: Hrib d.o.o. Večje
Brdo 8, Dobje,
– skupina ribe sveže: Hrib d.o.o. Večje
Brdo 8, Dobje,
– skupina zelenjava in sadje sveže: S.P.
Plod d.o.o. Preloge 25, Zg. Ložnica,
– skupina stročnice suhe: S.P. Plod
d.o.o. Preloge 25, Zg. Ložnica,
– skupina zelenjava zamrznjena: Ledo
d.o.o. Brnčičeva 29, Ljubljana Črnuče,
– skupina sadje zamrznjeno: Ljubljanske mlekarne d.d. Obrat Maribor, Osojnikova 5, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
1,541.533,30 SIT,
– skupina žita in izdelki: 523.092 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
981.274 SIT,

Št.

– skupina
perutnina
in
izdelki:
4,500.940 SIT,
– skupina kunčje meso in izdelki:
1,863.540 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,032.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 6,204.308,62
SIT,
– skupina mleko in izdelki: 3,659.367,60
SIT,
– skupina sladoledi: 537.625 SIT,
– skupina ribe sveže: 777.295 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
7,222.500 SIT,
– skupina stročnice suhe: 138.240 SIT,
– skupina zelenjava zamrznjena: 734.216
SIT,
– skupina sadje zamrznjeno: 342.756,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
1,752.540 SIT; 1,541.533,30 SIT,
– skupina žita in izdelki: 559.048,70
SIT; 523.092 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,134.290 SIT; 981.274 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
5,318.650 SIT; 4,500.940 SIT,
– skupina kunčje meso in izdelki:
2,156.700 SIT; 1,863.540 SIT,

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Ob-63961
1. Naročnik: Dom Lukavci, p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev in dozidava
centralnih večnamenskih prostorov, Lukavci 9.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80%,
– reference ponudnika 10%,
– finančna usposobljenost 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PGP projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška c.
7. Pogodbena vrednost: 72,812.724,69
SIT z 8% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,450.904,80 SIT brez DDV,
62,954.711 SIT brez DDV.
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– skupina telečje meso in izdelki:
1,256.740 SIT; 1,032.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 6,868.480
SIT; 6,204.308,62 SIT,
– skupina mleko in izdelki: 3,776.279
SIT; 3,659.367,60 SIT,
– skupina sladoledi: 581.402 SIT;
537.625 SIT,
– skupina ribe sveže: 1,084.738 SIT;
777.295 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
8,988.084 SIT; 7,222.500 SIT,
– skupina stročnice suhe: 497.640
SIT; 138.240 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
1,115.266 SIT; 734.216 SIT,
– skupina sadje zamrznjeno: 369.364
SIT; 342.756,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: slaščičarski
izdelki, jajca, zelenjava vložena, sadje vloženo, ostalo prehrambeno blago javni razpis ni uspel in se postopek nadaljuje v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil
male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 10.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Vrtec Zarja Celje

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Dom Lukavci, p.o.
Ob-63962
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 24. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: oddana so dela v celoti za
gradnjo vodovoda in kanalizacije na območju naselja Novo Lanišče v Občini
Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok. Izbrani izvajalec je v celoti ponudil najugodnejšo
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 75,932.690
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,085.042 SIT, 75,819.726 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Občina škofljica
Št. 323/02
Ob-64038
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:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
obnova 5. nadstropja na Slovenski cesti
56 v Ljubljani.
Dela se bodo izvajala v poslovnih prostorih naročnika v 5. nadstropju, Slovenska
cesta 56 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– strokovna priporočila (reference) (15%
delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupna ponudbena vrednost 24,852.190,76 SIT (brez
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,196.993,66 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 9 pravilnih
in 2 nepravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,111.207,32 SIT (brez DDV),
24,852.190,76 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 7. 2. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 777-10/01
Ob-64185
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. Datum izbire: 31. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: razširitev litijskega pokopališča.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, reference 20%. Za predmet oddaje javnega naročila je izbrani ponudnik med vsemi ponudniki dosegel najvišje število točk glede na
razpisana merila, prav tako pa tudi izpolnjeval ostale razpisne pogoje, zato je bil izbran.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trgograd d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija.
7. Pogodbena
vrednost:
122,941.012,80 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,500.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,611.718 SIT, 122,941.012,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Občina Litija

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

3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
iz Mestne občine Murska Sobota za leto
2002 in z možnostjo podaljšanja za eno
leto, vendar ne več kot skupno 5 let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska
Sobota, d.d., Bakovska ulica 29a, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 290,80
SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 385 SIT/km; 290,80 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 67
Ob-63957
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.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: 5,000.000
rednih poštnih znamk (prvi natis), –
50,000.000 do 60,000.000 rednih poštnih znamk (ponatis), – 7,910.000 priložnostnih poštnih znamk, – 110.000
ovitkov prvega dne brez znamk, – izdelava ovitka prvega dne – lepljenje znamke, bloka – tisk žiga na ovitku, –
2,800.000 redne dopisnice, – 25.000
ilustrirane dopisnice z znamko, –
10.000 dotisk na redni dopisnici, –
400.000 celine – pisma s pisemskim
papirjem – št. kategorije: 15, priloga I A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Delo tiskarna d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 118,664.044
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 146,998.400 SIT brez DDV in
118,664.044 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2001/042
Ob-64001
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: spletna
predstavitev srečanja predsednikov
Bush-Putin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– čas izvedbe storitve.
Zaradi nepredvidljivih in nujnosti dogodkov je bil javni razpis nemogoč, naročnik je
zato naročil storitev v postopku s pogajanji
in izmed treh pozvanih ponudnikov izbral
najugodnejšega ponudnika te storitve.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arctur, računalniški inženiring d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 3,188.010
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,690.760 SIT, 3,188.010 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 640-23/01
Ob-63997
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2.

Št. 2001/025
Ob-64002
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
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01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pravice do
bonitetnih informacij v obsegu 3500 enot.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena. Na slovenskem trgu se kot partner s široko paleto
bonitet gospodarskih družb s celega sveta
pojavlja le družba I – poslovne informacije.
Vzorec bonitet po katerih povprašujejo državni organi, je usmerjen predvsem v prekomorske bonitete, ki jih ponuja izbrani ponudnik, preostali partnerji pa ponujajo predvsem bonitete gospodarskih družb iz področja Evrope.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I, poslovne informacije
d.o.o., Zrinjskega cesta 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,627.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 049/2001
Ob-64075
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško
(tel.
07/480-20,
faks
07/49-21-528).
3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
komunikacijske zaščitne opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GZZ “Zagreb-rad”, Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška.
7. Pogodbena vrednost: 12,978.972
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,446.251,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo oddano po 2. točki 20. člena, ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 56/2002
Ob-64079
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
156, Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 1. 2002.

Št.

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
predstavitev turističnega gospodarstva
Slovenije na mednarodnih sejmih in borzah v letu 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenjevanje ponud so bila naslednja:
– cena: 80 točk,
– kakovost: 10 točk,
– tehnične prednosti: 10 točk,
– skupaj: 100 točk.
Izbran je bil ponudnik, ki je zbral največje število točk.
Ocenjevanje je potekalo tako, da je cenovno najugodnejši ponudnik pridobil vseh
možnih 80 točk za najugodnejšo ceno, naslednjim (dražjim) ponudnikom pa se je za
vsak 1% cene, ki je višja od najugodnejše,
odštelo 0,8 točke.
Ponudnik, ki je ponudil najvišjo kakovost
storitev, je dobil maks. 10 točk iz navedenega naslova, pri čemer se kot kakovost
upoštevajo predvsem pridobitev ustreznega
standarda kakovosti za izvajanje predmetnih storitev, dosedanje kvalitetne izvedbe,
ki jih naročnik izrecno prikaže kot take (npr.
pohvale, nagrade…). Drugi najugodnejši ponudnik je dobil 5 točk, v primeru, da je bila
razlika do najkvalitetnejšega ponudnika občutna, pa lahko tudi manj točk ali nič točk.
Preostali (tretji, četrti, peti,…) ponudniki niso dobili točk iz navedenega naslova, saj je
kvaliteta izjemnega pomena za uspešno izvedbo storitev po tem naročilu.
Ponudnik je dobil iz naslova tehničnih prednosti tolikšno število točk, kot se je to izražalo v prednostih za naročnika, vendar skupno največ 10 točk. Tako so bile točke iz
navedenega naslova lahko pridobljene v primeru, da je naročnik ponudil boljše tehnološke postopke za postavitve, boljše postopke, ki omogočajo kvalitetnejše rokovanje s
sejemsko opremo in tako podaljšujejo njeno
življenjsko dobo, dodatne storitve, ki koristijo
naročniku, večjo hitrost pri izvedbi storitve,…
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gospodarsko razstavišče
d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,792.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42.550,50 SIT/m2, 36.964,00
SIT/m2.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Slovenska turistična organizacija
Ob-64085
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 00386/7/4802-436,
faks 00386/7/4921-528.
3. Datum izbire: 28. 12. 2001 (pogodba sklenjena 28. 1. 2002).
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4. Vrsta in obseg storitev: storitev menjave detektorjev, kablov in konektorjev
izven jedra v NEK-u v času remonta
2002.
Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava del kot sledi:
– detektorski sklop za merjenje reaktorske moči (NIS Power Range Detector Assembly) – 4 kosi,
– detektorski sklop za merjenje nizke in
srednje moči (NIS Source/Intermediate
Range Detector Assembly) – 2 kosa,
– konektor – z vtikačem (Crimp-on Connector – plug) – 40 kosov,
– konektor – z vtičnico (Crimp-on Connector – jack) – 40 kosov.
Kraj dobave: Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Electric
Europe, Boulevard Paepsem 20, 1070
Brussels, Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 780.310 USD
(blago: 596.000 USD, storitev: 184.310
USD).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55580.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-64173
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Fram Slivnica - BDC; monitoring površinskih
in podzemnih voda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 14,104.604
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,489.440 SIT, 14,104.604 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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ZJN-16.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za izvajanje storitev
Na podlagi 66. in 71. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
javnega
razpisa
za
kvalifikacijo
ponudnikov za izvajanje storitev
Ob-64197
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko v svojem imenu ter v imenu in za
račun organizacij, navedenih v razpisni dokumentaciji.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: uporaba ponudnikovih telekomunikacijskih zmogljivosti, telekomunikacijskih medijev,
kanalskih zmogljivosti in najem prostorov za postavitev komunikacijske opreme.
4. Sprejemljivost variant: ja.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem
postopku in dodatne informacije: Center
Vlade za informatiko, Petra Rozman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: kadarkoli do 31.
12. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, vložišče (soba št.25).
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: za vsakim pogojem
sta v oklepaju navedeni črki V ali K; V pomeni, da mora pogoj izpolnjevati vsak sodelujoči partner ali podizvajalec, K pa pomeni, da morajo pogoj izpolnjevati vsi sodelujoči skupaj (le eden ali tolikšno število
sodelujočih, da zadostijo pogoju):
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
5.12.1 Na poslovnem področju
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom (V);
2. Pogoj: Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V);
3. Pogoj: V preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene
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delavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (V);
4. Pogoj: Registracija za dejavnosti, ki
so predmet ponudbe (K);
5. Pogoj: Obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, izdano s strani obrtne zbornice RS, če je za razpisane dejavnosti obrtno dovoljenje potrebno (K);
6. Pogoj: Izkazana zanesljivost pri poslovanju: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (V);
5.12.2 Na finančnem področju
7. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8 (V);
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2001, z upoštevanjem kasnejših - z verodostojnimi listinami izkazanih - zamenjav kratkoročnih z
dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti
podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja.
8. Pogoj: Ni blokad žiro računa (v zadnjih dveh letih od objave razpisa) (V);
9. Pogoj: Proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (V);
10. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, v Republiki
Sloveniji nima neporavnanih tistih dajatev,
katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji. (V).
5.12.3. Na področju kadrov
Štejejo se samo zaposleni v rednem delovnem razmerju za nedoločen ali določen
čas.
12. Pogoj: Kadri za podporo (K) (velja
za vsako prijavljeno območje in področje
posebej):
12.1. Področje A
· najmanj 2 zaposlena za področje podpore uporabnikom in vzdrževanja telekomunikacij;
· najmanj VI. stopnja izobrazbe;
· posebna znanja: znanja s področja telekomunikacij in načrtovanja telekomunikacijskih povezav;
· delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
12.2. Področje B
· najmanj 2 zaposlena za področje podpore uporabnikom in vzdrževanja telekomunikacij;
· najmanj V. stopnja izobrazbe;
· posebna znanja: znanja s področja telekomunikacij in načrtovanja telekomunikacijskih povezav;
· delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
12.3. Področje C
· najmanj 2 zaposlena za področje podpore uporabnikom in vzdrževanja telekomunikacij;

· najmanj V. stopnja izobrazbe;
· delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju razpisanih storitev.
13. Pogoj: Razpoložljivost (K) (velja za
vsako prijavljeno območje posebej):
· najmanj en zaposlen za podporo in
vzdrževanje razpoložljiv na poziv vsak delavnik med 8. in 16. uro;
· najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv 24 ur/7dni.
14. Na področju kapacitet in opremljenosti
14.1. Pogoj: Ponudnik mora izkazati,
da razpolaga z ustreznimi prostori za ponujeno število zaposlenih na prijavljenem področju ter z vso potrebno opremo za izvajanje storitev (K);
14.2. Pogoj: Ponudnik izpolnjuje zahteve iz specifikacij (K);
15. Merila
Merila bodo podana v ponudbeni fazi. V
primeru po ocenah enakih ponudb v ponudbeni fazi posameznega javnega naročila bo izbrana ponudba ponudnika z višjim
kapitalom, ugotovljenim v prvi fazi javnega
naročila..
11. Morebitne druge informacije o postopku:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
12. Trajanje kvalifikacijskega postopka: 3 leta.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 327-02/2000-13
Ob-64107
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-10-00, faks
01/478-16-07.
3. Opis projekta: naročnik naj bi podelil koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala
živalskega porekla.
4. Število udeležencev: 2.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: ni zmagovalcev natečaja.
7. Navedba nagrad: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje postavljenih zahtev in pogojev.
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 64 z
dne 3. 8. 2001, št. 327-02/2000-13.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Vlada Republike Slovenije
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Javni razpisi
Popravek
Ob-64161
V Ur. l. RS, št. 61/62 z dne 27. 7. 2001
je bil objavljen javni razpis za subvencioniranje obrestne mere investicijskih kreditov za
poslovne namene, odobrenih po 1. 1.
1999. V razpisu se popravi skupni znesek
subvencioniranja iz 405 mio SIT na
485 mio SIT.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva, Maribor
Št. 012-31/2002
Ob-64164
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003; Operativni
program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade
RS št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6. 2001)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tehnološke prenove
podjetij v usnjarski in obutveni
industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov pri izvajanju celovitih projektov tehnološke prenove v podjetjih, ki s povečanjem investicijskih vlaganj želijo izboljšati svojo konkurenčnost.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje vlaganj v razvoj in raziskave ter tehnološko prenovo podjetij, da bi le ta postopno
dosegla takšno raven tehnološke opremljenosti, ki jim bo zagotavljala konkurenčnost
na mednarodnih trgih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene
znotraj celovitega projekta uvajanja novih
tehnologij in izboljšav:
– priprava in izdelava investicijske dokumentacije za vpeljavo nove tehnološke opreme, tehnologij in izboljšav ter
– izvajanje novih investicij v tehnološko
prenovo.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanje znanja
in drugih storitev,
– opredmetena vlaganja (naprave in tehnološka oprema) in
– neopredmetena vlaganja (stroški, povezani z uvajanjem tehnoloških izboljšav oziroma uvajanjem novih tehnologij).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje

Št.

skupine oziroma podskupine dejavnosti: DC
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil; invalidska podjetja,
katerih glavna dejavnost spada med DC 19,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko letnih
razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3. 2002.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti predložene
vloge, organizacije
izvajanja projekta ter
predvidenih učinkov
50 točk
2. poslovna uspešnost projekta 20 točk
3. finančna konstrukcija projekta
z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
4. skupaj
100 točk
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 135,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2002.
Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 30%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta iz točke 2.2. tega razpisa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 19.
3. 2002, (velja poštni žig do vključno 18. 3.
2002 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 19. 3. 2002 do 13. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje tehnološke prenove podjetij v usnjarski in obutveni industriji” in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
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6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana; tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-62; kontaktna oseba Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 012-31/2002
Ob-64165
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003; Operativni program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade RS
št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6. 2001) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje modernizacije dela in
kadrovske prenove v podjetjih v
tekstilni in oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov celovitih projektov podjetij na področju uvajanja sodobne organizacije in fleksibilnih oblik dela ter
kadrovske prenove.
2.1. Namen razvojnih spodbud je uvajanje fleksibilne organizacije in atipičnih oblik
dela ter dvig izobrazbene ravni vseh zaposlenih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene znotraj celovitega
projekta:
– izdelava analiz zaposlenosti in organizacije dela ter definiranje možnih oblik modernizacije dela za povečanje fleksibilnosti
in konkurenčnosti,
– uvajanje posameznih atipičnih oblik dela glede na rezultate analize,
– priprava celovitih programov razvoja
kadrov v podjetjih in
– izvajanje strokovnih programov dousposabljanja in preusposabljanja zaposlenih za izvajanje programov povečevanja produktivnosti.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorja, potne
stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s pro-
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jektom usposabljanja, ostale tekoče stroške priprave in izvedbe usposabljanja, stroške udeležencev usposabljanja).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB
17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 – Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov, invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med
DB 17 in DB 18;
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko letnih
razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3. 2002
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti
predložene vloge,
organizacije
izvajanja projekta ter
predvidenih učinkov
70 točk
2. finančna konstrukcija
projekta z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
3. skupaj
100 točk
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 40,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2002.
Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta, navedenih v 2.2. točki tega razpisa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 19.
3. 2002, (velja poštni žig do vključno 18. 3.
2002 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, naj-
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kasneje do 19. 3. 2002 do 13. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje
modernizacije dela in kadrovske prenove
podjetji v tekstilni in oblačilni industriji” in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana; tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-62; kontaktna oseba Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 012-31/2002
Ob-64166
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003; Operativni
program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade
RS št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6. 2001)
objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tržnih pristopov podjetij
v usnjarski in obutveni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov podjetjem pri
izvajanju celovitih projektov za krepitev trženjske funkcije v podjetju, za razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk ter za konkurenčni nastop na tujih trgih.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje notranje sposobnosti podjetij za uspešen nastop na mednarodnih trgih. Podjetja
lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje
namene znotraj celovitega projekta:
– priprava izvozno usmerjenih trženjskih
strategij in načrtov ter izdelava tržnih raziskav,
– priprava programov usposabljanja zaposlenih na področju trženja ter izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju trženja,
– razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk
in
– sofinanciranje promocijskih aktivnosti
podjetij v tujini.

2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov
usposabljanja (stroške inštruktorjev, potne
stroške inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostale tekoče stroške priprave in izvedbe usposabljanja, stroške udeležencev usposabljanja),
– stroške promocijskih aktivnosti v tujini
(stroške najetja, postavitve in delovanje stojnice).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje skupine oziroma podskupine dejavnosti: DC 19 – Proizvodnja usnja, obutve in
usnjenih izdelkov, razen oblačil; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med DC 19;
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko letnih
razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3. 2002.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti predložene
vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih
učinkov
70 točk
2. finančna konstrukcija
projekta z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
3. skupaj
100 točk
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za
sofinanciranje
projektov
znaša
60,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS
za leto 2002. Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi
meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo
mogla preseči 40% vseh upravičenih stroškov celovitega projekta,navedenih v točki 2.2. tega razpisa.
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4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
vključno 19. 3. 2002, (velja poštni žig do
vključno 18. 3. 2002 ali oddaja v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 19. 3. 2002 do
13. ure) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje tržnih pristopov podjetij usnjarske in obutvene industrije” in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana;tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-62; kontaktna oseba Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 012-31/2002
Ob-64167
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in na osnovi
Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003; Operativni program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade RS
št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6. 2001) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izdelčne in tržne
preusmeritve podjetij v tekstilni in
oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov podjetjem pri
izvajanju celovitih projektov za razvoj in uveljavljanje blagovnih znamk, konkurenčne nastope na tujih trgih ter za krepitev trženjske
funkcije v podjetju.
2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje notranje sposobnosti podjetij za uspešen nastop na mednarodnih trgih. Podjetja
lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje
namene znotraj celovitega projekta:
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– razvoj in uveljavljanje blagovnih
znamk,
– priprava programov usposabljanja zaposlenih na področju trženja ter izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju
trženja,
– priprava izvozno usmerjenih strategij
za izdelčno in tržno preusmerjanje podjetij
ter izvajanje tržnih raziskav in
– priprava in izvajanje promocijskih aktivnosti podjetij v tujini.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo sledeče upravičene stroške celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– stroške priprave in izvajanja programov usposabljanja (stroške inštruktorjev,
potne stroške inštruktorjev in tistih, ki se
usposabljajo, stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, ostali tekoče
stroške priprave in izvedbe usposabljanja,
stroške udeležencev usposabljanja),
– stroške promocijskih aktivnosti v tujini (stroške najetja, postavitve in delovanje
stojnice).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti:
DB 17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18 –
Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost
spada v DB 17 ali DB 18,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem
poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja
in tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko
letnih razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3. 2002.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti predložene
vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih
učinkov
70 točk
2. finančna konstrukcija projekta
z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
3. skupaj
100 točk
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3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 150,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2002.
Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta, navedenih v točki 2.2. tega razpisa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne
dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, do vključno 19. 3. 2002
(velja poštni žig do vključno 18. 3. 2002 ali
oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do
19. 3. 2002 do 13. ure) v zaprti ovojnici pod
oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis”, z
navedbo naslova “Spodbujanje izdelčne in
tržne preusmeritve podjetij v tekstilni in oblačilni industriji” in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-37-04, faks 01/433-32-62; kontaktna oseba Marta Slokar; e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 012-31/2002
Ob-64168
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01) in na osnovi Programa za prilagajanje slovenske tekstilne in oblačilne industrije
pogojem notranjega trga EU 2000 – 2003;
Operativni program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade RS št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6.
2001) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tehnološke prenove
podjetij v tekstilni in oblačilni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov pri izvajanju celovitih projektov tehnološke prenove v podjetjih, ki s povečanjem investicijskih vlaganj želijo izboljšati svojo konkurenčnost.
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2.1. Namen razvojnih spodbud je povečanje vlaganj v razvoj in raziskave ter
tehnološko prenovo podjetij, da bi le ta
postopno dosegla takšno raven tehnološke opremljenosti, ki jim bo zagotavljala
konkurenčnost na mednarodnih trgih. Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene znotraj celovitega projekta uvajanja novih tehnologij in izboljšav:
– priprava in izdelava investicijske dokumentacije za vpeljavo nove tehnološke
opreme, tehnologij in izboljšav ter
– izvajanje novih investicij v tehnološko prenovo.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih projektov:
– stroške svetovanja, razširjanje znanja in drugih storitev,
– opredmetena vlaganja (naprave in tehnološka oprema) in
– neopredmetena vlaganja (stroški, povezani z uvajanjem tehnoloških izboljšav
oziroma uvajanjem novih tehnologij,).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje skupine oziroma podskupine dejavnosti: DB 17 – Proizvodnja tekstilij in DB 18
– Proizvodnja oblačil, strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov,
invalidska podjetja, katerih glavna dejavnost spada med DB 17 in DB 18;
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem
poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja
in tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko letnih razpisov vključno s končnim
vsebinskim poročilom projekta, ki so ga
po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3.
2002.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti predložene
vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih
učinkov
50 točk
2. poslovna uspešnost projekta 20 točk
3. finančna konstrukcija projekta
z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
4. skupaj
100 točk

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 280,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2002.
Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 30%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta iz 2.2. točke tega razpisa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 19.
3. 2002, (velja poštni žig do vključno 18. 3.
2002 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 19. 3. 2002 do 13. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje tehnološke prenove podjetij v tekstilni in oblačilni industriji” in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana;
tel.
01/478-37-04,
faks
01/478-32-62; kontaktna oseba Marta
Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 012-31/2002
Ob-64169
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01) in na osnovi Programa za prilagajanje slovenske usnjarske in obutvene industrije
pogojem notranjega trga EU 2000 do 2003;
Operativni program ukrepov 2001-2003 (Sklep Vlade RS št. 317-10/2001-1, z dne 1. 6.
2001) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje modernizacije dela in
kadrovske prenove v podjetjih v
usnjarski in obutveni industriji
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dela stroškov celovitih projektov podjetij na področju uvajanja sodo-

bne organizacije in fleksibilnih oblik dela ter
kadrovske prenove.
2.1. Namen razvojnih spodbud je uvajanje
fleksibilne organizacije in atipičnih oblik dela
ter dvig izobrazbene ravni vseh zaposlenih.
Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje za naslednje namene znotraj celovitega projekta:
– izdelava analiz zaposlenosti in organizacije dela ter definiranje možnih oblik modernizacije dela za povečanje fleksibilnosti
in konkurenčnosti,
– uvajanje posameznih atipičnih oblik dela glede na rezultate analize,
– priprava celovitih programov razvoja
kadrov v podjetjih in
– izvajanje programov dousposabljanja in
preusposabljanja zaposlenih za izvajanje
programov povečevanja produktivnosti.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo upravičene stroške v okviru celovitih
projektov:
– stroške svetovanja, razširjanja znanja
in drugih storitev,
– priprava in izvajanje programov usposabljanja (stroške inštruktorja, potne stroške inštruktorja in tistih, ki se usposabljajo,
stroške svetovanja v povezavi s projektom
usposabljanja, ostale tekoče stroške priprave in izvedbe usposabljanja, stroške udeležencev usposabljanja).
2.3. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
– katerih glavna dejavnost sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje
skupine oziroma podskupine dejavnosti: DC
19 – Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih
izdelkov, razen oblačil; invalidska podjetja,
katerih glavna dejavnost spada med DC 19,
– ki niso v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji;
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij;
– ki ne pridobivajo državnih pomoči za
podjetja v težavah;
– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– v primeru, da so podjetja v letu 2001
sodelovala v okviru programa prilagajanja in
tudi prejela sredstva, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti lansko letnih
razpisov vključno s končnim vsebinskim poročilom projekta, ki so ga po pogodbi dolžna dostaviti do 15. 3. 2002.
2.4. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo

Število točk

1. utemeljenost projekta,
zlasti z vidika skladnosti
s strateškimi usmeritvami
podjetja, poslovne
utemeljenosti in
transparentnosti predložene
vloge, organizacije izvajanja
projekta ter predvidenih
učinkov
70 točk
2. finančna konstrukcija projekta
z vidika stroškovne
sprejemljivosti,
transparentnosti ter skladnost
stroškov z načrtom izvajanja
projekta
30 točk
3. skupaj
100 točk

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 25,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6370 Proračuna RS za leto 2002.
Višina sofinanciranja je odvisna od rezultatov ocenjevanja na osnovi meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40%
vseh upravičenih stroškov celovitega projekta, navedenih v točki 2.2. tega razpisa.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, je proračunsko leto 2002.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 19.
3. 2002, (velja poštni žig do vključno 18. 3.
2002 ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 19. 3. 2002 do 13. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje
modernizacije dela in kadrovske prenove
podjetij v usnjarski in obutveni industriji” in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 22. 3. 2002.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na
internet
naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf oziroma
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni
dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana; tel.
01/478-37-04, faks 01/478-32-62; kontaktna oseba Marta Slokar, e-mail: Marta.Slokar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 020-3/02
Ob-64147
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna Republike Slovenije za leto
2002/03 (Uradni list RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002/03 (Uradni list RS, št.
103/01) in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti okoljskih
nevladnih organizacij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij. Vsebinsko je razdeljen na naslednje sklope:
A) sofinanciranje programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leto 2002,

Št.

B) sofinanciranje projektov, ki izhajajo iz
zapisanih nalog Programa sodelovanja med
Ministrstvom za okolje in prostor ter okoljskimi nevladnimi organizacijami – Partnerstvo za okolje,
C) sofinanciranje projektov, ki prispevajo k vzpostavitvi uspešnih sistemov ravnanja
z odpadki na lokalnem nivoju.
Za ugotovitev primernosti za sofinanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in določitev deleža sofinanciranja aktivnosti uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer:
1. sklop A) reference NVO, program dela za tekoče leto in okviren program za naslednje leto, finančna učinkovitost (izvedljivost) programa, poročilo o delu NVO na
področju varstva okolja in narave za preteklo leto, spodbujanje dialoga in sodelovanja
med različnimi partnerji (NVO, podjetja, lokalne skupnosti itd), pridobljena sredstva
na mednarodnih javnih razpisih, sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, pridobivanje del sredstev za sodelovanje NVO
tudi s članarino;
2. sklop B) reference izvajalcev projekta, finančna učinkovitost (izvedljivost) projekta, spodbujanje dialoga in sodelovanja
med različnimi partnerji varstva okolja (NVO,
podjetja, lokalne skupnosti itd), usklajenost
vsebine in ciljev projekta s predmetom javnega razpisa;
3. sklop C) reference izvajalca projekta,
finančna učinkovitost (izvedljivost) projekta,
usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, doseganje ciljnih javnosti,
sodelovanje z lokalnimi partnerji.
Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
posameznem merilu. Dodelitev sredstev sofinanciranja aktivnosti, opredeljenih v posamezni vlogi, je možna do zneska zaprošenih sredstev oziroma največ do 60% vrednosti celotne izvedbe aktivnosti. Izvedena
bo tudi presoja primernosti zneska sofinanciranja z vidikov izvedljivosti, virov financiranja, strukture predvidenih stroškov, ki bo
poleg skupnega zbira točk osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim zbirom točk okvirno do obsega razpisanih sredstev.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za dodelitev sofinanciranja so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
17,000.000 SIT; od tega so okvirno predvidena sredstva v višini 13,000.000 SIT na
proračunski postavki 5496 in v višini
4,000.000 SIT na proračunski postavki
4405.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2002.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: predlagatelj mora poslati oziroma dostaviti vlogo do 11. marca 2002 do 15. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako,
da je na prednji strani ovojnice navedeno
“Ne odpiraj – vloga”, številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, naziv javne-
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ga razpisa ter sklop javnega razpisa na katerega se predlagatelj prijavlja (sklop A, B
ali C). Na hrbtni strani ovojnice naj bo navedeno ime in točen naslov predlagatelja. Za
označitve ovojnice predlagatelj lahko uporabi Obrazec povabila k oddaji vloge, ki je
del razpisne dokumentacije.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
12. marca 2002, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana,
s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja, s sprotnim
pregledom in ocenjevanjem posamezne vloge.
7. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje
v 45 dneh od dneva odpiranja pa o izidu
javnega razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mop/ v rubriki Oglasna deska oziroma v vložišču Ministrstva za
okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa
lahko predlagatelj dobi vsak delovnik pri
Dragici Bratanič, tel. 01/478-73-29, faks
01/478-74-15, e-pošta: dragica.bratanic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 604-03-38/2002
Ob-64163
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, objavlja
razpis
za izbiro študentskih domov
I. Razpis se objavlja za izbiro zasebnih
zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb,
registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu zasebni študentski domovi), ki jim bo ministrstvo dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
II. Okvirna vsota denarja, namenjena za
subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu
2002/2003, je 72,300.000 SIT.
Subvencija za posameznega študenta,
ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski dom
sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks
k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v
skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Nakazovale se bodo mesečno, način in postopek
njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom
in izbranim zasebnim študentskim domom.
III. Na razpis se lahko prijavijo zasebni
študentski domovi, ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter

Stran

1450 / Št. 13 / 15. 2. 2002

– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave po sanitarno-tehničnih predpisih ter red
in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija.
IV. Zasebni študentski domovi morajo
prijavi na razpis priložiti:
1. dokazilo pristojnega organa o tem, da
so registrirani za dejavnost študentskih domov;
2. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;
3. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je treba navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih je sestavljena;
4. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;
5. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija.
V. Prijavo s prilogami je treba poslati Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, do 1. marca 2002 do 12.
ure v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne odpiraj – prijava na razpis za izbiro
študentskih domov” in naslov pošiljatelja.
Odpiranje vlog bo 6. marca 2002 ob 13. uri
v sejni sobi ministrstva, Trg OF 13, 4. nadstropje.
VI. Postopek za izbiro bo vodila komisija
ministrstva. Ministrica za šolstvo, znanost in
šport bo najkasneje do 15. marca 2002
sprejela sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-63942
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad,
razpisuje
javni anonimni natečaj za avtorska dela
z glasbenega
(instrumentalno/vokalno/scensko
delo) in literarnega področja
(dramsko/pesniško/prozno delo)
Dela morajo biti doslej neizvajana in neobjavljena. Oddana morajo biti v obliki partiture ali pisanega besedila v 3 (treh) izvodih
brez imena avtorja ali šifre. Avtorstvo bo
pošiljatelj izkazal s četrtim izvodom. Avtorji
bodo obveščeni o rezultatih natečaja
16. oktobra 2002 v Uradnem listu Republike Slovenije, Delu in na spletnih straneh
Ministrstva za kulturo.
Po končanem razpisu se en izvod predloženega dela shrani v arhivu Ministrstva
za kulturo, druge izvode pa bodo avtorji
lahko prevzeli do 16. novembra 2002 tako,
da se bodo dokazali s četrtim izvodom. Če
avtorji v navedenem roku ne bodo prevzeli
ostalih izvodov, se bodo le-ti komisijsko
uničili.
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Namen natečaja je spodbujanje umetniške ustvarjalnosti v slovenskem kulturnem
prostoru, zato se natečaja lahko udeležijo
ne le državljani Republike Slovenije, ampak
tudi vsi tujci slovenskega porekla. Literarna
dela morajo biti oddana v slovenskem jeziku. Izbira tematike je svobodna.
Pogoji natečaja
Če bo nagrajeno delo primerno za krstno izvedbo ob slovenskem kulturnem prazniku, avtor dovoljuje izvedbo. Vse materialne avtorske pravice prenese naročniku za
dobo treh let. Še posebej dovoli prvo izvedbo dela in dovoljuje prenos teh pravic za
omenjeno obdobje in nadaljnji prenos, o
čemer bo sklenjena posebna pogodba.
Nenagrajeni avtorji bodo svoja dela lahko prevzeli do 16. novembra 2002 tako, da
se bodo predstavili s četrtim izvodom.
Z oddajo dela avtor pristane na pogoje
razpisa.
Žirija
O nagrajencih odloča na podlagi kvalitete del žirija v sestavi: Meta Hočevar, predsednica, dr. Matjaž Barbo, Miroslav Košuta,
Uroš Lajovic, Blaž Lukan, Uroš Rojko, dr.
Tomo Virk, člani.
Nagrade
Najboljša dela bodo nagrajena. Prva nagrada je 2,500.000 SIT, druga nagrada
2,000.000 SIT in tretja 1,000.000 SIT. Glede na kvaliteto prejetih del lahko žirija podeli
več prvih, drugih ali tretjih nagrad ali nobene.
Predložitev del
Žirija bo upoštevala pri izbiri samo dela,
ki bodo prispela na naslov: Ministrstva za
kulturo - Prešernov sklad, Cankarjeva 5,
Ljubljana, najkasneje do 16. septembra do
13. ure. Nepravočasno prejetih del ne bo
upoštevala.
Dela morajo biti oddana v zaprti ovojnici,
in sicer: v desnem spodnjem delu mora biti
naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu navedba natečaja, na katerega
se delo nanaša, z označbo “ne odpiraj –
natečaj za avtorska dela z glasbenega in
literarnega področja“.
Dodatna pojasnila lahko dobijo avtorji pri
Darji Jurjec na št. 01/478-59-40.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0202-4/2-2002
Ob-64074
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96,
29/98, 6/99, 56/99 in 99/01) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2001
(v nadaljnjem besedilu: “Dogovor 2001”),
določenega dne 19. 7. 2001 in 18. 9.
2001, Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
programov zdravstvenih storitev iz
zdravstvenega zavarovanja za
lekarniško dejavnost in bolnišnice
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod.
Na ta razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci in gospodarske družbe, ki imajo
dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne
zdravstvene službe in še nimajo sklenjene

pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnem besedilu: Zavod). Izvajalcem, ki so sklenili pogodbo z
Zavodom že v letu 2000, pa bo Zavod, v
skladu s 33. členom Dogovora 2001, ponudil sklenitev nove pogodbe.
2. Zavod objavlja razpis programov
zdravstvenih storitev za:
– lekarniško dejavnost in
– bolnišnice.
Za Republiko Slovenijo je obseg programov zdravstvenih storitev posameznih dejavnosti določen v Dogovoru 2001 in ustreznem področnem dogovoru.
3. Pravne in fizične osebe, ki bodo
opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morajo predložiti Zavodu
odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo
o koncesiji do konca razpisnega roka ter
pričeti z delom v dogovorjenem roku. V
nasprotnem primeru šteje, da so od pogodbe odstopile.
Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju.
V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda;
– količino in vrsto storitev, ki jih želijo
opravljati;
– kraj in čas opravljanja storitev;
– vrednost programa in predlog cen storitev.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene skladno z Dogovorom 2001 in ustreznim področnim dogovorom.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani,
Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano dokumentacijo v roku 7 dni na sedež
Območne enote Zavoda, na območju katere opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež.
6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2001 oziroma področnem
dogovoru.
7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in njihovimi programi najpozneje v 45
dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.
8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-64060
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasa-
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vje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z
banko: Banko Zasavje, d.d. Trbovlje, bančno skupino Nove Ljubljanske banke objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 150,000.000 SIT, za
katere bo RCR dodeljeval garancije v višini
50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša
75,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje:
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT.
Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 2,9% + TOM,
– nad 3 do 7 let: 3,6% + TOM,
– nad 7 do 10 let: 3,8%+TOM.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leta do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do 6
mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v
odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je namensko, v skladu s
predloženo dokumentacijo. 25% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano v gotovini, brez dokazil, za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo,
– vlaganja v najete poslovne prostore.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po 51. in 72.
členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče ter Zagorje ob Savi.
V skladu s ‘’Pravili delovanja GSZ’’ in ‘’Pravicami ter obveznostmi članov GSZ’’ članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški izdaje dokumentacije in obdelave vloge znašajo 5.000 SIT in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu računa s strani RCR oziroma pred
obravnavo vloge na garancijskem odboru,
v nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana.
Prosilec mora ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 1,5% provizijo od vrednosti kredita za izdano garancijo.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo največ v višini 0,3% letno od stanja kredita.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
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8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 31. 12. 2002.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu
in ustrezno dopolnjene v roku petih dni,
bodo praviloma obravnavane in rešene do
10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel.
56-68-333) oziroma na vseh mestih, naštetih v 7. točki tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Ob-63940
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00 in 9/01)
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij
1. Neposredni uporabnik
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje skupnih stroškov podjetij pri razvoju programov
povečanja konkurenčnosti.
MOL bo sofinancirala skupne projekte in
programe najmanj treh medsebojno povezanih podjetij ter vsaj ene institucije (razvojnega centra, svetovalne organizacije, univerze, raziskovalne institucije).
A/ MOL bo prejemnikom sofinancirala
upravičene stroške za naslednje projekte:
– priprava programov za razvoj skupnih
izdelkov, storitev in blagovnih znamk,
– priprava programov za skupni nastop
na trgu,
– priprava programov uvajanja izboljšav
v tehnoloških procesih.
B/ Predmet sofinanciranja:
– 1. faza: priprava načrtov skupnih projektov: raziskave, svetovanje in druge storitve vezane na pripravo,
– 2. faza: izvajanje skupnih projektov:
raziskave, svetovanje in druge storitve vezane na izvedbo skupnega projekta.
Za vključitev v drugo fazo mora podjetje
predložiti dokazilo o izvedbi 1. faze in kratek povzetek izdelane predhodne študije ali
raziskave.
C/ Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe v Ljubljani, ustanovljene po ZGD, gospodarske družbe ne glede na velikost in
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lastništvo (domače ali tuje) in samostojni podjetniki v povezavi z vsaj eno institucijo:
– ki s pismom o nameri oziroma dokazilom o doseženem dogovoru potrdijo sodelovanje na skupnem projektu,
– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z MOL.
Nosilno podjetje kot tudi nobeno od sodelujočih podjetij ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečajnem postopku ali
likvidaciji.
Do sredstev iz razpisa niso upravičeni
programi, ki so za isti namen sofinancirani iz
drugih virov mestnega ali državnega proračuna.
D/ Merila za izbor projektov:
Merilo

Št. pravnih oseb vključenih
v program
Št. novih delovnih mest
Vključenost v razvojne
programe mesta
Skupaj

Št. točk

20 točk
30 točk
50 točk
100 točk

3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
znaša 29,000.000 SIT. Sredstva bremenijo
proračunski postavki 049009 in 041104
proračuna MOL za leto 2002.
Višina sofinanciranja ne bo presegla 40%
upravičenih stroškov projekta.
4. Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev mora najkasneje do
15. 11. 2002 izstaviti zahtevek za nakazilo
sredstev skupaj z zahtevanimi prilogami.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolne vloge, skladne z navodili iz razpisne dokumentacije, morajo biti dostavljena na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, do vključno
12. 3. 2002 (velja poštni žig do vključno
12. 3. 2002 ali oddaja vlog na Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, IV. nad./soba 411, najkasneje do 12. 3. 2002 do 12.
ure). Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na kateri mora biti vidna oznaka: “Ne
odpiraj - vloga na razpis Spodbujanje povezovanja podjetij” ter navedena številka objave razpisa v Uradnem listu RS, na zadnji
strani pa polni naslov pošiljatelja.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
pomanjkljivo izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem brez
možnosti nadaljevanja v ocenjevalnem postopku.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo
prvi teden v 15. 3. 2002 ob 9. uri.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku najkasneje 45 dni od
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3,
Ljubljana,
pri
Saši
Dijak
(tel.:
01/306-43-00, e-pošta: sasa.dijak@ljublja-
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na.si)
ali
na
internet
naslovu
http:www.ljubljana.si (Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem).
Dodatne informacije z objavljenim razpisom posreduje Alenka Rebec (tel.:
01/306-43-00;
e-mail:
alenka.rebec@ljubljana.si) vsak delovni dan od 9.
do 11. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti
in turizem, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 068-6/2002-96
Ob-64196
Občina Zreče na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov športa v
letu 2002, ki jih bo občina
sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih
in Zakona o gospodarskih družbah, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo
sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe za upokojence, IV. programi za šport
nadarjenih otrok in mladine (športne šole),
d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Občine Zreče (tajništvo).
6. Rok za prijavo na razpis je do 4. 3.
2002.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe v desetih dneh po sprejemu
proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Zreče, C. na Roglo 13b, Zreče.
10. Podrobnejše informacije so na voljo pri Črešnar Dragu.
Občina Zreče
Ob-64180
Kmetijska zadruga Agraria Koper,
z.o.o., Koper, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper, na predlog sklepov upravnega odbora zadruge objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje so nepremičnine v
lasti KZ Agraria Koper, z.o.o. Koper, Ul.
15. maja 17, Koper, v skupni izmeri
5.265 m2, ki ga sestavljajo parcele
parc. št. 2851/1: poslovna stavba
344 m2; gospodarsko poslopje 105 m2; gospodarsko poslopje 65 m2, dvorišče
1429 m2; travnik 985 m2,
parc. št. 2851/4: stanovanjska stavba
100 m2 (ruševina), gospodarsko poslopje
33 m2, dvorišče 374 m2 in travnik 1.830 m2;
vse v zemljiškoknjižnem vložku št. 1011,
k.o. Dekani.
Navedene nepremičnine se prodajajo le
v paketu in ne ločeno po parcelah. Nepremičnine so bremen proste.
2. Izhodiščna prodajna cena za predmetne nepremičnine po cenitvenem poročilu
zapriseženega sodnega izvedenca in cenilca gradbene in kmetijske stroke je
40,000.000 SIT.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno v tolarjih,
– plačilne pogoje,
– dokazilo, da je ponudnik na ŽR št.
51400-601-13677 pri APP Koper, vplačal
varščino v višini 1,000.000 SIT,
– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– program dejavnosti, ki jo nameravajo
opravljati na navedeni lokaciji.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
4. Prodaja bo potekala po načelu “videno-kupljeno”, brez kasnejših ugovorov.
5. Za zavarovanje plačila kupnine je ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo prvovrstne banke v višini izhodiščne cene, ki
se vnovči na prvi poziv po izteku pogodbenega roka za plačilo kupnine.
6. Kupec dobi nepremičnino v posest
po plačilu celotne kupnine.
7. Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s prenosom lastništva plača kupec.
8. Ponudniki morajo pisne ponudbe poslati ali oddati v zaprti ovojnici v 30 dneh od
objave tega razpisa do 12. ure na naslov:
KZ Agraria Koper, Ul. 15. maja 17, 6000
Koper, z oznako: “Javni razpis - prodaja
nepremičnin - Ne odpiraj.”
9. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija imenovana
s strani upravnega odbora zadruge.
Na predlog komisije bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenjena kupoprodajna pogodba. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
10. Uspelemu ponudniku se bo varščina vračunala v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po odpiranju ponudb, brez obresti.
11. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri, kolikor ne sklene pogodbe v tem roku, se plačana varščina zadrži.
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12. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
13. Predkupno pravico imajo pod enakimi pogoji člani zadruge.
14. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
sklene kupoprodajno pogodbe s katerimkoli ponudnikom.
15. Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na tel. 05/66-30-704, od 8. do
10. ure.
KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Razpisi delovnih
mest
Preklic
Ob-64230
Regijski pospeševalni center Posavje,
zavod, Bohoričeva 9, Krško, preklicuje razpis za delovno mesto direktorja Regijskega
pospeševalnega centra Posavje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 11.
2. 2002, Ob-63573 (stran 1173). Enak razpis je bil že objavljen v Uradnem listu RS, št.
8 z dne 1. 2. 2002.
Regijski pospeševalni center Posavje
Št. 111-15/02
Ob-64109
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a) 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-16/02
Ob-64138
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258. f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97,
87/97, 31/00 in 33/00):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Ljubljana.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258. e člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.

Št.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-14/2002
Ob-64140
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-64225
Na podlagi 25. člena Statuta javnega zavoda Kobilarna Lipica in sklepa sveta Kobilarne Lipica, razpisuje Kobilarna Lipica prosto delovno mesto
1. pomočnika strokovnega vodje javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, etnologije, umetnostne zgodovine ali druge smeri, ki je temeljna veda,
– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremične kulturne dediščine,
– opravljen strokovni izpit iz dejavnosti v
varstvu kulturne dediščine,
– da je državljan Republike Slovenije.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako »Za
razpis – pomočnik strokovnega vodje«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni.
Kobilarna Lipica
Št. 710-122-2/02
Ob-63988
Svet Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije razpisuje za mandatno obdobje štirih let delovno mesto
direktorja inštituta.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, pridobljena s
študijem na Medicinski fakulteti,
– specializacija ali doktorat znanosti iz socialne medicine, epidemiologije ali higiene,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji,
– da predloži program dejavnosti Inštituta s smernicami za njegovo izvajanje,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
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Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 2, s pripisom “za razpisno komisijo”.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Inštitut za varovanje zdravja

Druge objave
Ob-64080
Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11,
Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora v pritličju objekta Frankopanske 18, v izmeri
105,34 m2. Objekt je zgrajen na parc. št.
1254/6, vpisan v z.k. vložek št. 578, k.o.
Spodnja Šiška.
Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika,
– potrditev o državljanstvu oziroma overjeni izpisek iz sodnega registra,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo na
naslov: Slovenijavino, d.d., Frankopanska
11, 1000 Ljubljana, v roku 10 dni po objavi,
z oznako »ne odpiraj – zbiranje ponudb«.
Izbrani ponudnik mora v 5 dneh po obvestilu o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Prenos lastnine bo mogoč takoj po plačilu kupnine.
Davek in stroške prenosa lastništva plača kupec.
Prodajalec si pridrži pravico, da ne sprejme nobene ponudbe.
Vse dodatne informacije o nepremičnini
lahko dobite med 10. in 11. uro, pri Borisu
Zajcu na tel. 01/300-48-04.
Slovenijavino, d.d.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-2/01-118
Ob-64070
Upravna enota Gornja Radgona izdaja
po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stanja stalnega prebivališča Spešič Edija, rojenega 16. 3. 1971, naslednji sklep:
1. Spešič Ediju, rojenemu 16. 3. 1971
v Mariboru, katerega prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, se mu po uradni
dolžnosti določi začasnega zastopnika zaradi izvedbe upravnega postopka ugotovitve njegovega dejanskega prebivališča.
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2. Za začasnega zastopnika po 1. točki
tega sklepa se določi Ferenc Mirko, s stalnim prebivališčem Stavešinski Vrh 27, 9245
Spodnji Ivanjci.
3. Začasni zastopnik sodeluje samo v postopku iz 1. točke tega in v dejanjih, za katerega je postavljen ter ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
4. Začasni zastopnik zastopa Spešič
Edija le toliko časa, dokler je to potrebno
oziroma dokler v postopek ne vstopi stranka, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

ponudbi za odkup delnic s strani družbe
Aktiva Group, s čimer je slednja pridobila
možnost izvajanja nadzora nad družbo Avant
Holding.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

upravitelju na naslov družbe v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva. Prijavam je
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
4. Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Katica, d.o.o. – v likvidaciji,
Slovenj Gradec
likvidacijski upravitelj

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov

Št. 3071-24/02-2-3072-52/01Ob-64095
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 4. 2. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Istrabenz, d.d., Koper, Cesta
Zore Perello Godina 2, Koper (Istrabenz)
in Hoteli Morje d.d., Portorož, Obala 33,
Portorož (Hoteli Morje), skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večine delnic družbe Hoteli Morje s strani
družbe Istrabenz, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo
Hoteli Morje.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-63983
Banka Domžale, d.d., skupina NLB, v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval delničar Laser center, d.o.o.,
Polje 9b, 6310 Izola, za

Št. 02048/00002/2002-002 Ob-64037
1. Statut sindikata Sindikati v zdravstvu Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Zaloška cesta 2, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 154, dne 4. 2. 2002.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 127-1/2002
Ob-64071
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
CAT – Logistic, s sedežem v Novem mestu, Belokranjska c. 4, ki so bila 6. 11.
2001 sprejeta na ustanovnem zboru sindikata delavcev, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št. 183.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-8/02-3 3071-43/1 Ob-64067
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 31. 1. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Aktiva Group, Podjetje za
upravljanje in ustanavljanje d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana (Aktiva Group) in
Avant Holding, Finančna družba d. d.,
Dunajska 156, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večine delnic Avant Holdinga po dani javni

Objave gospodarskih
družb
Ob-63982
Likvidacijski upravitelj družbe Katica,
d.o.o. – v likvidaciji, Slovenj Gradec, Ronkova 4, odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane,
Cigaletova 7, Ljubljana, v skladu s sklepom
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Srg
2001/00778 z dne 25. 1. 2002 in v skladu
z določbo 381. člena ZGD objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 25. 1. 2002 je začet postopek redne likvidacije družbe Katica, d.o.o.
– v likvidaciji, Slovenj Gradec, Ronkova 4.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7,
Ljubljana.
poziv upnikom in dolžnikom
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu

Javne prodaje delnic

odkup
– 70 rednih delnic Banke Domžale, d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 80.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun
51400-601-33647.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Domžale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica.
Banka Domžale, d.d., skupina NLB
Ob-64176
Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva c.
2, 4260 Bled, objavlja na temelju 6. člena
statuta Kompas hoteli Bled, d.d. in vodenju
evidence delničarjev
ponudbo delničarjev 3/01
za prodajo delnic Kompas hoteli Bled,
d.d.
Delničar Vlado Kovač, Finžgarjeva 13a,
4260 Bled, prodaja 4700 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled, d.d.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico znaša 3.000 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje rednih imenskih delnic na Informacijo o številki računa za nakazilo bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne sekretarke v Kompas
hotelu na Bledu;
b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi kupec.
4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogodbe.
Prednostno pravico do nakupa ponujenih delnic imajo delničarji družbe Kompas
hoteli Bled, d.d. Ponudba veže ponudnika
15 dni od dneva objave te ponudbe, to je
od 15. 2. 2002 do 2. 3. 2002.
Delničarji najpozneje v 15 dneh od objave ponudbe, to je do vključno 2. 3. 2002,
pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup ponujenih delnic po pogojih te ponudbe na naslov Kompas hoteli Bled,d.d., Cankarjeva c.
2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo mora
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napisati »Ne odpiraj«. O prenosu delnic v
skladu s to ponudbo je delničar (kupec ali
prodajalec) dolžan obvestiti Družbo Kompas
hoteli Bled, d.d. Ta ponudba je na vpogled v
pisarni poslovne sekretarke v družbi Kompas hoteli Bled, d.d., od dne 15. 2. 2002.
Kompas hoteli Bled, d.d., Bled

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-63960
Direktor delniške družbe »Imgrad« industrija montažnih gradbenih materialov Ljutomer d.d., Ormoška cesta 46, 9240 Ljutomer, obvešča delničarje, da je dne 1. 2.
2002 bil v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti vpisan
sklep
o povečanju osnovnega kapitala,
ki ga je sprejela skupščina družbe Imgrad Ljutomer d.d., dne 15. 1. 2002 in
poziva delničarje družbe Imgrad Ljutomer
d.d., da v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu družbe na dan vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni
register uresničijo prednostno pravico do
nakupa 80.000 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT. Delničarji morajo nove delnice vpisati
in vplačati v roku 15 dni od objave poziva, in
sicer na način in pod pogoji, ki jih določa
sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala z dne 15. 1. 2002.
»Imgrad« Ljutomer d.d.
direktor
Št. 0001395
Ob-63980
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa ustanoviteljice družbenice Meje Šentjur,
d.d. z dne 29. 1. 2002, direktor družbe
Hmezad Hram, d.o.o., objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi zmanjšane vrednosti premoženja
družbe, se osnovni kapital družbe, ki je do
sedaj znašal 80,081.000 SIT zniža za
54,024.000 SIT tako, da po znižanju osnovni kapital znaša 26,057.000 SIT.
Družba Hmezad Hram, d.o.o., poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Hmezad Hram, d.o.o.
Ob-63981
Direktor družbe AS Domžale – Servis in
trgovina, d.o.o., Domžale, Gognjavec Darko, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/20684/
00, skladno z določbo 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah, objavlja naslednje
sklepe:
1. sklep
Osnovni kapital v družbi AS Domžale –
Servis in trgovina, d.o.o. Domžale, se zniža
za 60,000.000 SIT iz dosedanjega, ki zna-

Št.

ša 161,740.000 SIT, tako da bo novi znašal 101,740.000 SIT.
Osnovni kapital se zniža tako, da se družbenikom sorazmerno z njihovimi poslovnimi
deleži izvrši izplačila. Do izplačila družbenikom se ohranja realna vrednost izplačil.
2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
AS Domžale – Servis in trgovina, d.o.o.,
Domžale
direktor Gognjavec Darko

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Št. 393/02
Ob-63959
V skladu s točko 7.6. statuta Ljubljanskega urbanističnega zavoda, d.d. sklicujem
8. skupščino
delniške družbe Ljubljanski
urbanistični zavod, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. marca 2002 ob 13.
uri, v prostorih Ljubljanskega urbanističnega zavoda, d.d., Ljubljana, Vojkova 57.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine,
določitev preštevalcev glasov in potrditev
notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli se predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov ter potrdi notarja.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta LUZ, d.d.
4. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člane nadzornega sveta.
5. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe poslovnika o delu skupščine.
6. Imenovanje predsednika skupščine za
nadzor nad delom uprave.
Predlog sklepa: Miloša Flajsa se imenuje za predsednika skupščine v funkciji enoosebnega nadzora uprave med dvema zasedanjema skupščine.
7. Določitev števila članov uprave.
Predlog sklepa: uprava šteje 4 člane.
8. Imenovanje članov uprave.
Predlog sklepa: za člane uprave se imenuje: Ferda Jordana, Marjana Lenarčiča, Tadeja Pfajfarja in Draga Zadnikarja.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Opomba: predlagatelja vseh usklajenih
predlogov sta uprava in nadzorni svet.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v sobi 110A,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, v dneh od
15. 2. do 22. 2. 2002.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi tega
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sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
Vsaka delnica velja 1 glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so se najavljeni udeleženci dolžni podpisati v seznam
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
direktor
Miloš Flajs, univ. dipl. geod. kom. inž.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/2002-8
S-63943
To sodišče je s sklepom St 6/2002 dne
4. 2. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mitcom, Izobraževanje, svetovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Pod Ježami 10, matična številka: 5647339.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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 14. 5. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
St 117/2001
S-63946
Za upraviteljico prisilne poravnave zoper dolžnika Založba Obzorja d.d. Mari-
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bor, se določi Majda Jaki, Koroška 75,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2002
St 8/2001
S-63947
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 8/2001 sklep z
dne 16. 1. 2002:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Federcom, Proizvodnja in storitve, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 16. 1. 2002.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: v razred A so uvrščeni dobavitelji in ostali nezavarovani upniki (po seznamu iz priloge), ki se poplačajo v enem letu
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v višini 20% z obrestmi v višini
TOM, ki tečejo do dneva poplačila in odpisane v višini 80%.
Razred B: v razred B je uvrščena terjatev
upnika – ustanovitelja Ferk Marjana v skupni višini 8,276.582 SIT, ki po pobotu v
znesku 3,017.000 SIT poveča osnovni kapital družbe, za preostali znesek v višini
5,259.582 SIT pa ustanovitelj družbe dokapitalizira družbo za omenjeni znesek.
Razred C: v razred C je uvrščena terjatev delavke Gaberšek Stanislave – Prebold,
v zvezi z odškodninskim zahtevkom po 160.
členu ZPPSL v višini 500.000 SIT, ki se
poplača v 100% znesku v roku 15 dni po
potrditvi prisilne poravnave.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Ta sklep je postal pravnomočen dne
30. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2002
St 1/2002-5
S-63949
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 1/2002 z
dne 1. 2. 2002 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Treles, mizarsko podjetje Trebnje, d.o.o., Trebnje, Temeniška pot 4, matična številka 5143942,
šifra dejavnosti 36.140 in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je določen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
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je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
1. Ključavničarstvo Vavtar Dimitrij,
s.p., Šmarska 18, Sevnica,
2. Mehanoservis Trebnje, d.o.o., Pristava 7, Trebnje,
3. Akripol, Proizvodnja in predelava
polimerov, d.d., Trebnje,
4. Koš, Proizvodno in trgovsko podjetje Trebnje, d.o.o., Kresna ulica 12, Trebnje,
5. Franc Kralj, Dol. Medvedje selo 6,
Trebnje, kot delavski zaupnik.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 2. 2002
St 28/2001
S-63951
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2001 sklep z dne 28. 1.
2002:
Začne se stečajni postopek nad stečajno maso – Premoženje izbrisane družbe
Avto šola SKPŠ & co., d.o.o., Koper, Izolska vrata 2, Koper.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Miroslav Benedejčič, Ulica II. Prekomorske brigade 52, Koper.
Začetek stečajnega postopka se objavi
na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso. Dolžnike pozivamo, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
13. 5. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 153 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2002
St 24/2002
S-63952
To sodišče je s sklepom St 24/2002
dne 4. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Yanni GSM, d.o.o., Hajdrihova 21a, Ljubljana, matična številka
1328662, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. 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 14. 5. 2002 ob 10.10, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
St 64/2001
S-63953
V postopku prisilne poravnave nad Eling,
kadrovsko podjetje, d.o.o., Tržaška 23,
Maribor, vas obveščamo, da se narok za
prisilno poravnavo, ki je razpisan za dne 6.
2. 2002 ob 11. uri, v sobi 330 tukajšnjega
sodišča prekliče in se preloži na dne 6. 3.
2002 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2002
St 8/2002
S-63955
To sodišče je s sklepom St 8/2002 dne
5. 2. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Univerzum, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Gornji log 6, Kamnik, matična številka 5326079, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. 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 14. 5. 2002 ob 10.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2002
St 141/2001
S-64000
To sodišče je s sklepom St 141/2001
dne 5. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inženiring Tivoli d.o.o.,
Pod ježami 3, Ljubljana, matična številka
5652855, šifra dejavnosti 46.250.
S to objavo nadomešča sklep St
141/2001 o začetku stečajnega postopka
z dne 28. 12. 2001 zoper IT Inženiring
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, matična številka 5575273 in se prekliče narok za preizkus prijavljenih terjatev razpisan za dne 26.
3. 2002 ob 10. uri.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2002 ob 11. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2002
St 42/2001
S-64031
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
42/2001 dne 4. 2. 2002 v stečajnem postopku nad dolžnikom Eurotehna dom
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
St 67/99
S-64032
To sodišče je s sklepom St 67/99 dne
1. 2. 2002 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Simoom Moretti d.o.o. - v stečaju, Dunajska 10, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2002
St 131/2001
S-64033
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
131/2001 dne 5. 2. 2002 v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Rampek
Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Šmartinska 152/a, Ljubljana postopek
prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2002.
St 164/2001
S-64034
To sodišče je s sklepom St 164/2001
dne 7. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jespak d.o.o., Ljubljana,
Letališka 30, matična številka 5496942,
šifra dejavnosti: 51.189.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 4. 2002 ob 9.30, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002
St 81/2001
S-64035
To sodišče je s sklepom St 81/2001
dne 7. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inter S.O.F.T. d.o.o., Ljub-
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ljana - Črnuče, Petkova 57, matična številka 5488842, šifra dejavnosti: 55.520.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 4. 2002 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002
St 168/2001-8
S-64117
To sodišče je s sklepom St 168/2001
dne 7. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DERI, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o. Ljubljana, Novo
Polje c. XI/2, matična št. 5718058, šifra
dejavnosti 55.510.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2002 ob 11.10, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002
St 11/99
S-64135
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
11/99 z dne 5. 2. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom THC d.o.o., Ilirska 26, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2002
St 58/2001
S-64137
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
58/2001 dne 20. 12. 2001 nad dolžnikom
Fiting d.o.o., Ljubljana ustavilo nadaljnje
vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek zaključilo.
Terjatve dolžnika do
– Japelj Antona s.p. v višini 1,028.381
SIT s pp (Okrajno sodišče v Ljubljani, opr.
št. In 00/359),
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– Trobec Jožeta v višini 68.433 SIT s pp
(Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. VII P
1160/99),
– Škerbinek Franca v višini 62.000 SIT
s pp (Okrajno sodišče v Trbovljah, opr. št.
Ig 99/03183),
– Vokal Staneta v višini 55.643 SIT (Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. I 99/18877),
– do ustanoviteljev dolžnika Lesar Jožefa in Lesar Lidije v višini 5,469.000 SIT se
prenesejo na upnike, katerih terjatve so v
stečajnem postopku ugotovljene:
– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19,
Ljubljana 1,1414%,
– AC Konim d.o.o., Baragova 5, Ljubljana 4,1388%,
– ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana
0,4846%,
– Svetina&Lazar d.o.o., Brnčičeva 29,
Ljubljana 92,0247%,
– RS, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3, Ljubljana 2,2105%.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
St 30/99-128
S-64139
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/99 z dne 6. 2. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom SGP Stavbar Podjetje visoke gradnje d.o.o. - v stečaju,
Maribor, Industrijska cesta 13, Ptujska
c. 184, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2002
St 241/93
S-64141
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Prevoz prevozno turistično in storitveno podjetje Radlje d.d. v stečaju, s sklepom opr. št. St 241/93, z
dne 6. 2. 2002, Matjaža Kirbiša, odvetnika
iz Maribora razrešilo dolžnosti stečajnega
upravitelja ter za novega stečajnega upravitelja določilo Toneta Kozelja, odvetnika iz
Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 2. 2002
St 22/2001
S-64143
To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/2001, z dne 7. 2. 2002 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom
KOR-CIS Center za izobraževanje d.o.o.,
Slovenj Gradec, Partizanska pot 16.
Odslej firma glasi: KOR-CIS Center za
izobraževanje d.o.o. - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Radovan Triplat, Kotlje 94, p. Kotlje.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne 15.
5. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 7. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 2. 2002
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Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00294
IZ-2085
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00294, ki ga je dne 17. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, lokalu
št. 7, ki se nahaja v objektu SBP – 1, L.F. v
Domžalah, v izmeri 39,40 m2 bruto površine, ki je last zastavitelja, zastavna pravica v
korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 1. 2002
Z 01/00084
IZ-2063
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Grosupljem, opr. št. Z 01/00084 tega sodišča z dne 10. 1. 2002 in rubežem oziroma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. in z istega dne, je bila na lokalu št. N10
in N11, v skupni izmeri 83,10 m2, ki se
nahajata v I. nadstropju poslovnega centra
Marles, Ob Grosupeljščici v Grosupljem, ki
je last Macuka, oprema velikih kuhinj,
d.o.o., Grosuplje, Prešernova 80, katera
stavba stoji na parc. št. 621/21 in 621/19,
vpisana v vl. št. 363, k.o. Grosuplje naselje,
opravljen rubež in ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 1. 2002
In 78/2001
IZ-2089
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic, Zavarovalne družbe,
d.d., Ljubljanska c. 3/a, Koper, proti dolžnikoma Nadi Rabič Bajc in Darku Bajcu,
oba iz Kopra, Vena Pilona 18, zaradi izterjave 2,872.012,30 SIT, sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, poslovni prostor v objektu
št. A/15-52, stoječ na parc. št. 254/1, k.o.
Semedela, v izmeri 70,15 m2, Beblerjeva
12, Koper, last dolžnice Nade Bajc.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovi nepremičnini. Dolžnikoma je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti
ali kako drugače preprečiti plačilo upnici,
sicer storita kaznivo dejanje po 229. členu
KZ.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 10. 2001
Z 01/00130
IZ-2070
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni
zadevi upnika Raiffeisenbank Eberndorf,
reg. G.m.b.H., Bahnstrasse 22, Eberndorf,
Avstrija, zoper dolžnico Alojzijo Petovar, Nikova 14, Lenart, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v znesku 260.000 ATS z
8,75% letnimi obrestmi ter 5% zamudnimi
obrestmi, kolikor pride dolžnica v zamudo s
plačilom posameznega obroka, kar znaša
preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa
4,179.474 SIT na podlagi pogodbe za
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obročni kredit z dne 4. 12. 2001 na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
podlagi sklepa opr. št. Z 01/00130 z dne
9. 1. 2002 in na podlagi četrtega odstavka
254. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine dolžnice, ki ni vknjižena v zemljiško
knjigo tukajšnjega sodišča, in sicer dvosobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta na Nikovi 14 v
Lenartu, stoječem na parc. št. 274/1, pripisana vl. št. 460, k.o. Lenart, parc. št. 274/2
in 274/3, pripisanih vl. št. 542, k.o. Lenart,
katerega lastnica je Alojzija Petovar.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 9. 1. 2002
Z 2001/01671
IZ-1120
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01671 z dne 17. 12.
2001 sta bila:
– garsonjera št. 13, v skupni izmeri
25,96 m2, v III. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Adamičeva ulica 17, Ljubljana, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 1996, sklenjene s prodajalcem Zdravkom Potparo in
Stanislavo Potpara, Adamičeva 17, Ljubljana, in
– stanovanje št. 76, v skupni izmeri
34,67 m2, v 7. nadstropju, Leninov trg 8,
Ljubljana, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7. 1992,
sklenjene s prodajalcem Bogosavom Isailovićem, Ljubljana, Leninov trg 8,
z dnem 28. 12. 2001 zarubljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.460 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2001
Z 2001/02092
IZ-1700
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02092 z dne 8. 1. 2002,
je bilo stanovanje oznake A3.1, v objektu A
Stanovanjsko poslovnega objekta Zeleni
Gaj, v skupni izmeri 70 m2, s parkirnim mestom št. 6, v kleti objekta, pripadajoči kletni
shrambi K.A.3.1, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem objektu, stoječem na parc. št. 512/3,
512/2, 512/1, 511 in 529/3, vl. št. 1468,
k.o. Spodnja Šiška, ki je last dolžnika, na
podlagi pogodbe št. N-50-01-0106N00 z
dne 28. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem
Rudis d.d. Trbovlje, z dnem 8. 1. 2002
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,200.000 SIT s pp.
Dolžniku je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev nepremičnine brez pisnega soglasja upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
Z 2001/01723
IZ-1702
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01723 z dne 28. 12.

2001, so bili poslovni prostori na Rožanski
cesti 2 v Ljubljani, na nepremičnini, stoječi
na parc. št. 158, vl. št. 479, k.o. Bežigrad,
v skupni izmeri 586,40 m2, s pravico uporabe pripadajočega funkcionalnega zemljišča
na parc. št. 158 in 169, k.o. Bežigrad, s
solastnim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo objektu za normalno uporabo, ki je last zastavitelja, na podlagi pogodbe o ustanovitivi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, št. 465-15/97 z dne
6. 6. 1997, sklenjene z Mestno občino
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, z dnem
28. 12. 2001 zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 39,000.000 SIT s pp.
Zastavitelju je prepovedana odtujitev in
nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2002
Z 2001/02137
IZ-2072
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02137 z dne 9. 1. 2002,
je bil poslovni prostor, lokal št. 10, v skupni
izmeri 42,89 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
objekta malega gospodarstva M-12 na naslovu Zaloška 165, Ljubljana - Fužine, kateri stoji na parc. št. 370/14 in parc. št.
370/15, k.o. Slape, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 5.
2001, z dnem 9. 1. 2002 zarubljen v korist
upnice Slovenske zadružne kmetijske banke d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,800.000
SIT s pp, 2,000.000 SIT s pp, 1,350.000
SIT s pp in 1,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2002
II R 605/99
IZ-2073
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 605/99 z dne 16. 7. 1999, so
bili:
– poslovni prostor, lokal L-3, s skladiščem, v skupni izmeri 63,11 m2 ter parkirnim mestom št. 127, v poslovno stanovanjskem objektu, št. 4, zrajenem na parc. št.
192/15 in 192/20, k.o. Tabor, Ljubljana, v
stanovanjskem delu ureditvenega območja
CO 5/3 Zdravstveni dom - južni del, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe
št. 120/93 z dne 19. 8. 1993, sklenjene s
prodajalcem Imos, Združena indurstrijska
gradbena podjetja d.d., Linhartova 11a,
Ljubljana, in kupcem - dolžnikom,
– poslovni prostor, lokal št. L-4, s skladiščem, v skupni izmeri 34,03 m2 ter parkirnim mestom št. 101, stoječi na parc. št.
192/15 in 192/20, k.o. Tabor, v stanovanjskem delu ureditvenega območja CO
5/3 Zdravstveni dom - južni del, ki so last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
61/91 z dne 30. 9. 1991, sklenjene s prodajalcem Imos, Združena industrijska gradbena podjetja d.d., Linhartova 11a, Ljubljana in kupcem - dolžnikom,
– stanovanje št. 2 in stanovanje št. 3, s
shrambama in atrijem v skupni izmeri
149,83 m2, v poslovno stanvoanjskem objektu št. 4, zgrajenem na parc. št. 192/15
in 192/20, k.o. Tabor, CO 5/3 Zdravstveni
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dom - južni del, ki so last prvega zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe št.
118/93, sklenjene s prodajalcem Imos,
Združena industrijska gradbena podjetja
d.d., Ljubljana, Linhartova 11a, in kupcem 1. zastaviteljem, z dne 19. 8. 1993,
z dnem 18. 5. 2001 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2001
Z 2001/02146
IZ-2075
Na podlagi sklepa Okrajnega soidšča v
Ljubljani Z 2001/02146 z dne 9. 1. 2002,
je bilo stanovanje št. 38, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Krivec 3, Ljubljana, v skupni izmeri 41,27 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
parc. št. 1526/2, vl. št. 1152, k.o. Glince,
ki je last dolžnice, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 1. 10. 2001, sklenjene s prodajalko Natašo Tomc-Jovovič,
Ulica bratov Učakar 46, Ljubljana, z dnem
9. 1. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp.
Dolžnici je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
Z 2001/02032
IZ-2076
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02032 z dne 9. 1. 2002,
je bil poslovni prostor na naslovu Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, v II. nadstropju objekta
“A”, velikosti 268,50 m2 (od osi do osi), na
parc. št. 440/5, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 11. 1996, sklenjene s prodajalcem
BIG-FIS d.o.o. Ljubljana, z dnem 9. 1. 2002
zarubljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Poslovni prostor obsega 44,55 m2 pisarniških prostorov, nerazdelnih 22/100
skupnih prostorov: hodnika in sanitarij v isti
etaži v površini 52,30 m2, nerazdelnih
22/100 sorazmernega deleža skupnih prostorov: predpostora in stopnišča v isti etaži
v površini 16 m2, nerazdelnih 22/100 souporabe 2 parkirnih mest v površini 24 m2.
Dolžniku je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
Z 2001/02142
IZ-2079
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02142, ki ga je dne 9. 1. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 71, v
izmeri 33,23 m2, v XI. nadstropju stanovanjske stolpnice S-IV, na naslovu Kvedrova 1,
Ljubljana, vpisane na parc. št. 1375, k.o.
Nove Jarše, s solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah ter pripada-

Št.

jočem funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika do 1/5 in zastaviteljice do 4/5, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 11.
2001, sklenjene s prodajalko Jožico Bonifer, Maroltova 2, Ljubljana.
Dolžniku in zastaviteljici je prepovedana
odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene
nepremičnine brez pisnega soglasja upnice, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,250.000 SIT in 2,750.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2002
Z 2001/02018
IZ-2081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01028 z dne 19. 12.
2001, so bili poslovni prostori v 1. nadstropju, v izmeri 650 m2 in v 2. nadstropju, v
izmeri 650 m2, v trgovsko - poslovnem objektu na Mali ul. 5 v Ljubljani, parc. št. 149,
96/2, 96/3, 150/1, 150/2, 150/3,
148/3 in 151, vl. št. 720, k.o. Tabor, ki je
last dolžnika, na podlagi kupne pogodbe
MP/1 z dne 1. 12. 1971, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika,
Vošnjakova 8, Ljubljana, z dnem 19. 12.
2001 zarubljeni v korist upnice Banke Celje
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77,060.305 SIT s pp.
Dolžniku je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine v korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2001
In 00/00433
IZ-2086
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 00/00433, je bila nepremičnina, stanovanje št. 11, ki se nahaja
v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Veljka Vlahoviča 37, ki stoji na
parc. št. 809, 792/8, 796, 797/3, 798/3
in 795, vse pripisano k.o. Maribor Pobrežje, last dolžnikov Marka in Arty Rodošek,
dne 4. 12. 2001 na naroku zarubljena in s
tem ustanovljena poplačilna pravica za denarno terjatev 6.900 DEM s pripadki v tolarski protivrednosti, v korist upnika Feku, storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje,
d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor.
Okrajno sodišča v Mariboru
dne 4. 12. 2001
Z 2001/01101
IZ-2087
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
1643/01 z dne 24. 12. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01101, dne 15. 1 2002 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, dvosobnega stanovanja št. 123, v
izmeri 43,23 m2, ki se nahaja v mansardi
stanovanjske hiše v Mariboru, Ruska ul. 12,
stoječe na parc. št. 399, k.o. Tezno, last
dolžnice Zdenke Gutsmandl, na podlagi prodajne pogodbe št. 4748/93 z dne 18. 11.
1993, sklenjene s prodajalko Občino Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice
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Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2002
Z 2001/00711
IZ-17295
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 229/01 z dne 15. 3. 2001, s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00711
z dne 10. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo in
obsegata:
– garsonjero tip A, v pritličju objekta A,
lamela-zahod, št. 2 v Zdravkovi ulici 14 v
Mariboru, v izmeri 32,61 m 2. Sestavni del
garsonjere je shramba št. 14 v kleti, v izmeri
3,63 m2, ter zelenica - terasa v izmeri 21 m2
(stan. objekt stoji na parc. št. 2106/1), vl.
št. 2912, k.o. Pobrežje in
– garsonjero tip B, v pritličju objekta A,
št. 3 v Zdravkovi ul. 14, Maribor, v izmeri
29,90 m2. Sestavni del garsonjere je tudi
shramba št. 10 v kleti objekta v izmeri
2,40 m2 ter zelenica - terasa v izmeri 23 m2,
(stan. objekt stoji na parc. št. 2106/1), vl.
št. 2912, k.o. Pobrežje,
ki sta v lasti dolžnice Marjane Ferlinc, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
488/48-99 z dne 28. 6. 1999, v korist
upnika Raiffeisenkasse Eberndorf, Registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse 1, 9141 Eberndorf, Avstrija, v višini 700.000 ATS s pp, v tolarski
protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2001
Z 124/2001
IZ-2066
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor, do dolžnice Vide Kostajnšek s.p., Kidričeva 2b, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča, opr. št. Z 124/2001 z
dne 14. 11. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnice v višini
7,500.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na:
– 65,09 m2 velikem stanovanju št. 5, v
2. nadstropju večstanovanjske hiše na Tomšičevi 45 v Velenju, (večstanovanjska hiša
stoji na parc. št. 1863/13, vpisani v času
sklenitve kupoprodajne pogodbe pri vl. št.
800, k.o. Velenje), s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, objektih in
napravah, katerega lastnika sta vsak do 1/2
zastavitelja Kostajnšek Karol in Vida, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2022/10/93-A z dne 25. 11.
1993, sklenjene med prodajalcem Gost
d.o.o., Kersnikova 11, Velenje, ter kupcema Karolom Kostajnškom in Kostajnšek Vido, Tomšičeva 45, Velenje, ter aneksa k tej
kupoprodajni pogodbi z dne 16. 10. 2001,
– 52,63 m2 velikem stanovanju št. 5, v 1.
nadstropju v večstanovanjski hiši na naslovu
Prešernova 6 v Velenju (večstanovanjska hiša stoji na parc. št. 2558, vpisani v času
sklenitve kupoprodajne pogodbe pri vl. št.
800, k.o. Velenje), s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, objektih in
napravah, katerega lastnici sta zastaviteljici
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Koželj Vida Melanija in Kostajnšek Vida, vsaka do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2042/10/93 - A,
sklenjene dne 25. 11. 1993 med prodajalcem RLV Velenje in kupkama Koželj Vido
Melanijo, Prešernova 6, Velenje in Kostajnšek Vido, Tomšičeva 45, Velenje, ter aneksa k tej pogodbi z dne 16. 10. 2001.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 1. 2002
Z 142/2001
IZ-2068
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Nove LB d.d. Ljubljana, Trg republike
2, do dolžnice Danice Plešej, Kidričeva 55a,
Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča, opr. št. Z 142/2001 z dne 26. 11.
2001, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice v višini 4,100.000 SIT s pripadki, v korist upnice ustanovljena zastavna
pravica na stanovanju št. 4, v P nadstropju, ki
obsega kuhinjo 18,36 m2, sobo 12,06 m2,
sobo 16,27 m2, sobo 19,62 m2, hodnik
10,86 m2, WC 1,68 m2, kopalnico 4,05 m2,
ložo 4,86 m2, leseno drvarnico 0,53 m2, kar
predstavlja v skupni izmeri 88,29 m2 in se
nahaja v stanovanjski stavbi v Velenju, na
naslovu Kidričeva 55a (stanovanjski blok stoji na parc. št. 1829/8, vpisani pri vl. št. 2657,
k.o. Velenje), skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba
stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, katerega
lastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 99/93 z dne 18.
3. 1993, sklenjene med prodajalcem Gorenje Elektronika d.o.o. Velenje in kupcema
Plešej Jožetom in Danico, Kidričeva 55a,
Velenje, ter aneksa k tej pogodbi z dne 2. 6.
1998, dolžnica Danica Plešej, Kidričeva 55a,
Velenje, in zastavitelj Plešej Jože, Kidričeva
55a, Velenje, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 1. 2002
Z 88/2001
IZ-2069
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnika Raiffeisenbank Eberndorf r.z.z.o.j.,
Dobrla Vas, Avstrija, do dolžnika Branka Učakarja, Šelek 88, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča, opr. št. Z 88/2001 z
dne 22. 10. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini 160.000
ATS v SIT protivrednosti s pripadki, v korist
upnice ustanovljena zastavna pravica na stanovanju št. 61, v 8. nadstropju stanovanjske
hiše Šalek 88 v Velenju, v skupni izmeri
63,21 m2, ki obsega kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico, balkon in klet, katerega lastnik je na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 8. 1997, sklenjene med Milanom
Praznikom kot prodajalcem in Brankom Učakarjem kot kupcem, dolžnik Branko Učakar,
Šalek 88, Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 1. 2002

Amortizacije
N 214/2001
AM-1132
Na predlog Frančiške Govekar Novak, V
Varde 15, Ljubljana Črnuče, ki jo zastopa
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Abanka d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo
zastopa odvetnica Irena Kočvar iz Ljubljane,
se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirejv se poziva, da v roku 60 dni
po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Delnice serije A, od št. 0016667 do št.
0016668, št. delnic 2, vrednost 1, št. lotov 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2001

nomlju, najkasneje v treh mesecih po objavi
tega oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 1. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
KRŠKO

Oklici dedičem
D 193/96
OD-6873
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Dujam
Juraju, rojenem 30. 12. 1927, razvezanem,
nazadnje stanujočem na Jesenicah, C. revolucije št. 6, ki je umrl dne 5. 12. 1995.
Zakoniti dedič I. dednega reda po pokojnem je hčerka Snežana Dujam, ki je neznanega bivališča.
Pozivamo Snežano Dujam ali njene pravne naslednike, naj se v roku enega leta od
objave tega oklica prijavijo pri tukajšnjem
sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 5. 2001

Oklici pogrešanih
N 10/2001
PO-1155
Pri Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku nepravdni postopek razglasitve pogrešanega Bobinski Petra, roj. 29. 12. 1912,
nazadnje stanujočega Dramlje 33, Bizeljsko, za mrtvega.
Pogrešanega Petra Bobinskega so nazadnje videli živega na Bizeljskem, Dramlja
33, v letu 1944, ko je bil z družino izseljen
na Hrvaško in je istočasno pristopil k partizanom, nakar se je za njim izgubila vsaka
sled.
Zaradi navedenega Petra Bobinskega
pozivamo, da se oglasi, vse, ki bi karkoli
vedeli o njem in njegovem življenju pa, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 1. 2002
N 14/2001
PO-3218
Anton Roginič, sin Viktorja in Katarine,
rojen 12. 4. 1932 v kraju Strucljevo, Republika Hrvaška, iz Črnomlja, Sadež 31, zastopan po skrbniku za poseben primer Antonu Fabjanu iz Sadeža 20, Črnomelj, je
pogrešan od 31. 7. 1995.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Čr-

Srg 650/2001
Rg-1692
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja HK Elektronik, upravljanje družb
d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe HK Elektronik, upravljanje družb d.o.o., Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, objavlja sklep:
Družba HK ELEKTRONIK, upravljanje
družb d.o.o. Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustavitelj je Resistec UPR d.o.o. & CO.
k.d., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, z
ustanovitvenim kapitalom 2,492.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,492.000 SIT prenese v celoti na Resistec UPR d.o.o. & CO. k.d.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 1. 2002
Srg 16537/2001
Rg-2090
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
M.O.M. svetovanje, trgovina d.o.o., Ljubljana, Trubarejva 45, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku izbris iz sodnega
registra družbe M.O.M. svetovanje, trgovina d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 45, objavlja
sklep:
M.O.M. svetovanje, trgovina d.o.o.,
Ljubljana, Trubarjeva 45, reg. št. vl.
1/31295/00 preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 10.
2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Družbenika Čurič Igor, Tržaška c. 49, Ljubljana in Kustec Matevž, Mala Ligojna 34, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšnem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO, Kidričeva 2, Laško, štampiljko z napisom KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO d.o.o. KLAVNICA
63270 laško, Kidričeva ul. 2. gnc-78994
Marinčič Zvonimir s.p., AVTOPREVOZNIŠTVO T.M.T., Močilnikarjeva 11, Ljubljana, štampiljko z napisom AVTOPREVIZNIŠTVO T.M.T. Marinčič Zvonimir s.p., Močilnikarjeva 11, LJUBLJANA, SLO. gnj-79241
Polzela, tovarna nogavic, d.d., 3313 Polzela 171, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike dimenzij 5 × 1,8 cm, z vsebino: POLZELA tovarna nogavic, d.d., Polzela.
Nad besedo POLZELA je z leve strani
stilizirana lastovka v letu in z desne strani
številka 1. Ob-63984

Priglasitveni list
Ambrožič Andrej, Jakhlova 9, Grosuplje,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0722-94,
matična št. 5931305, izdan dne 31. 12.
1994. gnf-79216
AMIDA d.o.o., Zaloška 47, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 036506/2025/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnc-79244
Cugelj Vanda, Grajzarjeva 20, Medvode,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 25-0157/94, izdan dne 9. 5. 1994.
gnm-78909
Domič Ivo, Bergantova cesta 4, Medvode,
obrtno
dovoljenje,
št. 029091/1505/00-35/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnf-79166
Draksler Matej s.p., Vižmarska pot 4,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 033920/3464/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnf-78924
Faletič Anita s.p., Ul. Sergeja Mašera
5/a, Kobarid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004910/0146/00-65/1995.
gns-78928
Furlan Branko, Bilje 49, Renče, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 003501/1043/00-47/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-79042
Gomilšak Ivan s.p., Juršinci 19/c, Juršinci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 069894,
izdana dne 1. 4. 1999. gnx-78948

Št.

Gračner Srečko, Harje 38, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0064/94, izdan dne 21. 3. 1994. gnz-79021
Hribar Viktor, Limbuška 35, Limbuš, priglasitveni list, opravilna št. 064-4844/96,
izdan dne 28. 10. 1996. gnr-78808
Hribar Viktor, Limbuška 35, Limbuš,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 065460/6708/01-74/1996 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
14. 10. 1996. gnq-78809
Jagrić Božidar, Kržišnikova ulica 1, Medvode,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 270260/94. gne-79267
Jagrić Božidar, Kržišnikova ulica 1, Medvode, obrtno dovoljenje, št. 0031702.
gnf-79266
Jaklič Jožef s.p., Gradiška cesta 5, Vipava, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005667/0372, izdana dne 31. 3. 1998.
gny-78797
Jokić Radosav, Knezov štradon 32, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-1365/94. gnu-79176
Kotnik Bojan, Gregorčičeva 16, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005751/0507/00-11/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnw-79174
Kozlevčar Matjaž, Korenitka 7, Velika Loka,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 057-033/94, mat. št. 5371812, izdan
dne 7. 3. 2000. gnz-78796
Likar Lado, Goriška 58, Ajdovščina,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 005980/0875/00-11/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnz-79050
Marentič Ana, Preglov trg 4, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 036338/1785/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-79242
Mrmolja Ivo, Selo 72/a, Črniče, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 006032/1045/00-11/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnw-79049
Radovan Tomislav, Šercerjeva 3, Velenje,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 59-1215-97, izdan dne 17. 1. 1995.
gnf-79091
Radovan Tomislav, Šercerjeva 3, Velenje, obrtno dovoljenje, št. 1266/1424, izdano dne 24. 3. 1997. gne-79092
Rebol Drago, Moste 9, Komenda, priglasitveni list, opravilna št. 15-0754/94, izdan dne 1. 1. 1995. gnc-78944
Remec Branko, Zgornje Pirniče 91/j,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 033344/1568/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnn-78933
Šimenc Alojz, Čardak 20, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št. 05-0311/94.
gnu-78976
Tiršek Anton, Rečica ob Savinji 125, Rečica ob Savinji, priglasitveni list, opravilna
št. 35-0761/97, izdan dne 8. 4. 1997.
gny-79172
Trtnik Matej, Cerutova ulica 13, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 26-765/94. gnl-78960
Tuma Neda Canton s.p., Ob Ljubljanici
52, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 036592/2366/00-36/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnm-78934
Turkuš Marjan, Majšperk 24, Majšperk,
obrtno
dovoljenje,
št. 046169/1441/00-52/1995 - repre-
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zentativno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnt-79002
Zalaznik Ivan, Novo Polje, Cesta VII/87,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 035613/0659/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnt-78831

Potne listine
Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, potni list, št. BA 924377. gno-79157
Adlešič Stanislav, Gorenjci pri Adlešičih
3, Adlešiči, potni list, št. AA 374781.
gnj-78937
Babič Andrej, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje, potni list, št. BA 598288. gnh-79089
Batič Marija, Cahova 8, Ankaran - Ankarano, potni list, št. AA 517251. gnw-79074
Blakaj Kosovee, Pot v zeleni gaj 1/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 899166, izdala
UE Ljubljana. gnr-78879
Caserman Marija, Lanišče 43, Škofljica,
potni list, št. P00099961, izdala UE Ljubljana. gnp-78881
Celan Joško, Mlinska ulica 42, Hoče,
potni list, št. P00068582. gnl-79210
Cverlin Marija, Pešpot 5, Brežice, potni
list, št. AA 987711, izdala UE Brežice.
gno-78907
Ćazimoski Ismet, Obala 132, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
113883, izdala UE Piran. gnh-78839
Deu Aljaž, Goričane 73, Medvode, potni
list, št. BA 455034, izdala UE Ljubljana.
gnr-79229
Dragojević Gordana, Ljubljanska ulica
17, Izola - Isola, potni list, št. BA 226445,
izdala UE Izola. gnd-78843
Fazlič Rahman, Ul. talcev 15, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 156240. gnd-79093
Grace Hermann, Lesjakova 20, Maribor,
potni list, št. BA 436716. gnv-78900
Gregorič Aljoša, Cebejeva ulica 31, Ajdovščina, potni list, št. AA 721565, izdala
UE Ajdovščina. gnu-79076
Gregorin Ida, Na Korošci 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 335157, izdala UE Ljubljana. gnt-78927
Hasančevič Edis, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
763628. gnz-79071
Hervatič Zdenka, Strunjan 130, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 232065,
izdala UE Piran. gnz-79221
Hočevar Petra, Log 1, Hrastnik, potni
list, št. AA 269279, izdala UE Hrastnik.
gny-79022
Hodžar Jožica, Krog, Vodnikova 6, Murska Sobota, potni list, št. AA 84910, izdala
UE Murska Sobota. gno-79207
Horvat Bernarda, Apače 114, Apače,
potni list, št. BA 7198, izdala UE Gornja
Radgona. gnb-79220
Humar Teodor, Avča 112, Kanal, potni
list, št. AA 398713, izdala UE Nova Gorica.
gnu-79251
Jašari Sevdi, Cesta dveh cesarjev 106/f,
Ljubljana, potni list, št. BA 312987, izdala
UE Ljubljana. gnm-78938
Jerančič Kristina, Župančičeva ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 938185, izdala
UE Ljubljana. gnp-79056
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Jereb Tomaž, Dvor 5, Ljubljana-Šentvid,
potni list, št. BA 665117, izdala UE Ljubljana. gnu-79101
Kalazić Nina, Černelavci, Liškova 70,
Murska Sobota, potni list, št. BA 669141,
izdala UE Murska Sobota. gnk-78836
Kejžar Pavel, Sveti Duh 188, Škofja Loka, potni list, št. AA 77601. gnh-78914
Kobal Ana, Selo 16/a, Žirovnica, potni
list, št. BA 709165. gnq-78805
Kočar Branka, Valburga 32/b, Smlednik,
potni list, št. AA 454905, izdala UE Ljubljana. gnu-78951
Kolarič Andrej, Železnikova 18, Maribor,
potni list, št. BA 673444. gnp-79006
Korlat Mirzet, Čapalj bb, Sanski most,
potni list, št. AA 692003. gny-78897
Kos Danilo, Župančičeva 24, Maribor,
potni list, št. BA 740129. gnn-79208
Košutnik Miro, Hubadova 5, Celje, potni
list, št. AA 183821. gnd-79193
Krašovec Dragica, Cerovec pri Šmarju 16,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. AA 624825,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-79136
Krašovic Boštjan, Spodnje Gorče 13/a,
Braslovče, potni list, št. BA 163930.
gnz-79146
Krivic Matej, Martinčeva ul. 11, Ljubljana, potni list, št. BA 900138, izdala UE
Ljubljana. gnx-78923
Krizman Eva, Postružnikova 4, Ljutomer,
potni list, št. AA 279371, izdala UE Ljutomer. gne-78842
Kurent Andrej, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, potni list, št. P00005386, izdala UE
Ljubljana. gnk-78861
Kurent Majda, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, potni list, št. P00046158, izdala UE
Ljubljana. gnm-78859
Kurent Urban, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, potni list, št. P00005383, izdala UE
Ljubljana. gnt-78860
Kurent Zoran, Ciril Metodov trg 12, Ljubljana, potni list, št. P00046157, izdala UE
Ljubljana. gno-78857
Kvas Klemen, Pater -Delp Strashe 5,
35398 Giezen, potni list, št. AA 645453.
gng-79040
Lapanje Slavica, Plužinje 22, Cerkno,
potni list, št. BA 517950. gne-78867
Ličina Anis, Na jami 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 859819, izdala UE Ljubljana.
gns-79103
Livadič Jasmina, Jamova 50, Ljubljana,
potni list, št. BA 736374, izdala UE Ljubljana. gns-79232
Mali Janko, Golnik 10/c, Golnik, potni
list, št. AA 797748. gnb-79020
Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva 11, Ljubljana, potni list, št. AA 080916. gnx-78898
Markič Dušan, Lanišče 43, Škofljica,
potni list, št. AA 327478, izdala UE Ljubljana. gno-78882
Matičič Niko, Tržaška cesta 49, Ljubljana, potni list, št. AA 60223, izdala UE Ljubljana. gny-79197
Mikulaš Branimir, Hubadova ul. 8, Ljubljana, potni list, št. CA 35923, izdala UE
Ljubljana. gnr-78979
Miller Udiljak Jelka, Murnikova ul. 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 665441, izdala
UE Ljubljana. gni-79188
Molan Darko, Kremen 36, Krško, potni
list, št. BA 573548, izdala UE Krško.
gnj-79087
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Mrakič Martina, Vrtojba, Cesta na Čuklje
64, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 128013, izdala UE Nova
Gorica. gnd-79218
Novak Petra, Tovarniška 4, Krško, potni
list, št. BA 269168, izdala UE Krško.
gne-78892
Orban Štefan, Dolga vas 79, Lendava Lendva, potni list, št. BA 559447, izdala UE
Lendava. gnk-79211
Osrajnik Anton, Cesta v Rošpoh 14,
Kamnica, potni list, št. P00001327.
gnp-78856
Osvald Alex, Hrenova ul. 17, Ljubljana,
potni list, št. CA 31836, izdala UE Ljubljana. gnr-79179
Perković Ivan, Hruševska cesta 43/h,
Ljubljana, potni list, št. AA 170228.
gnw-78978
Perković Mira, Hruševska cesta 43/h,
Ljubljana, potni list, št. AA 599516.
gnp-79181
Pinterič Beno, Pod vinogradi 31/b, Maribor, potni list, št. BA 040369. gnq-79205
Pocajt Zdenka, Stari trg 13, Velenje, potni list, št. AA 951427. gnr-78854
Porenta Tadej, Hrenova ulica 9, Ljubljana, potni list, št. BA 844399, izdala UE
Ljubljana. gnd-79243
Prvulović Nebojša, Pot na Rakovo jelšo
367, Ljubljana, potni list, št. AA 765027,
izdala UE Ljubljana. gnk-79265
Rebernik Janja, Ptujska cesta 299/a,
Maribor, potni list, št. BA 875101.
gnu-79151
Sejdović Alen, Hrušica 121, Hrušica,
potni list, št. BA 818007. gnj-78987
Selimović Ejuba, Brilejeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 858158, izdala UE Ljubljana. gnf-79191
Sever Martina, Cankarjeva 11, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 139390,
izdala UE Nova Gorica. gni-79217
Stanković Dragan, Sečovlje 50, Sečovlje - Sicciole, potni list, št. BA 914990,
izdala UE Piran. gnf-78841
Šega Janez, Vurnikova 5, Ljubljana, potni list, št. AA 216246, izdala UE Ljubljana.
gny-78847
Šilar Črtomir, Seljakovo naselje 8, Kranj,
potni list, št. AA 641241. gnx-78873
Tabkovič Edis, Strahomer 24, Ig, potni
list, št. BA 885690, izdala UE Ljubljana.
gnj-79012
Turk Metka, Cafova 6, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. AA 793261.
gng-79090
Velišček Jožica, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, potni list, št. AA 807197, izdala
UE Ljubljana. gnd-79247
Verbič Franc, Podolnica 29, Horjul, potni list, št. AA 818759. gnw-78974
Verbič Vladislav, Grobelno 104, Grobelno, potni list, št. BA 580380. gnw-78874
Verdev Peter, Pongrac 92, Griže, potni
list, št. BA 608213. gnl-78889
Vodovnik Ana, Janševa 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 732881, izdala UE Ljubljana. gnz-79271
Vodovnik Tina, Janševa 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 732882, izdala UE Ljubljana. gny-79272
Vučković Vojko, Dvorce 3/c, Brežice,
potni list, št. BA 721612, izdala UE Brežice. gnn-78833

Vukadinović Goran, Obala 120, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 571605.
gnp-79206
Zavadlav Vodovnik Anja, Janševa 12, Ljubljana, potni list, št. P00048894. gnb-79270
Žigon Matej, Drabošnjakova ul. 12, Ljubljana, potni list, št. BA 735104, izdala UE
Ljubljana. gnb-79095
Žnidar Marko, Ul. 31. divizije 46, Kranj,
potni list, št. AA 575189. gns-78853

Osebne izkaznice
Allegro Henrik, Ul. heroja Šlandra 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 765033.
gnl-79010
Apat Mitja, Južna cesta 1, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 21194. gnx-78848
Avgustinčič Dušan, Mladica 23, Semič,
osebno izkaznico, št. 9966. gnr-78904
Bajželj Janko, Ulica Željka Tonija 39/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 715197.
gnv-79175
Baranić Stanko, Liebknechtova 40, Maribor, osebno izkaznico, št. 467047.
gne-78967
Barkovič Franc, Brezje pri Vel. dolini 26,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 443797. gni-78988
Bartol Maja, Ul. Frana Kovačiča 34, Veržej,
osebno
izkaznico,
št. 13628.
gnc-78869
Batič Marija, Cahova 8, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 1000904.
gnn-79083
Benedik Gašper, Knape 22, Selca,
osebno izkaznico, št. 953161. gnm-78959
Benko Viktor, Serdica 122, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 677070. gno-78832
Bilić Anto, Jaka Platiše 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 108493. gnw-79099
Boh Stanka, Adamičeva cesta 26, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 870629.
gnw-79199
Butinar Damijana, Podgrad 103, Podgrad, osebno izkaznico, št. 683534.
gnr-79104
Cian Karmen, Ulica bratov Učakar 110,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276542.
gnb-78845
Cvelfer Ivan, Stanetova ul. 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 775196. gnh-78989
Cverlin Marija, Pešpot 5, Brežice, osebno izkaznico, št. 533922. gnp-78906
Črnigoj Simona, Polževa ulica 39, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 405857.
gnq-79080
Dibelčar Marija, Prekmurska 42, Maribor, osebno izkaznico, št. 944390.
gnw-79224
Doganoc Aleš, Rožna dolina c. III/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 205149.
gnu-78926
Dolinar Mitja, Vir, Zoisova 16, Domžale,
osebno izkaznico, št. 254368. gni-78813
Drole Albin, Glavarjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 565287. gnh-78939
Ferčec Štefan, Cesta na Hajdino 23, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 923334.
gnu-78955
Gajić Drago, Velesovska 69, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 9476. gne-79067
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Glas Viljem, Bohorska ulica 21, Sevnica, osebno izkaznico, št. 318861.
gnv-79100
Golc Dean, Vojkova 1, Sežana, osebno
izkaznico, št. 675470. gnw-79249
Golež Marko, Hotunje 33/a, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 849555. gnt-79077
Golmajer Verena, Podljubelj 21, Tržič,
osebno izkaznico, št. 414920. gnp-79256
Grabar Erika, Trubarjeva ulica 67, Celje,
osebno izkaznico, št. 217694. gng-78890
Grogl Andrej, Langusova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 575185. gnv-79250
Hiršl Marjan, Cankarjeva 84, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 239530.
gny-78997
Hitij Jožef, Kajuhova 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 35503. gnt-78827
Hribar Tina, Žirovnica 61, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 435713. gnm-78888
Jankovič Stanislav, Ul. Moša Pijade 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 588716.
gnk-78986
Jelerčič Staša, Kidričeva 30/c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 327738.
gnz-78996
Jurič Marko, Ljubljanska 94/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 269344. gni-78863
Juričan Franjo, Hladilniška 3/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 580486.
gnh-79139
Jus Robert, Kupčinji vrh 39, Stoperce,
osebno
izkaznico,
št. 1008885.
gnx-78998
Kalinski Alenka, Rožna ulica 26, Šenčur,
osebno
izkaznico,
št. 77091.
gnr-79154
Kancijan Branko, Viška c. 11, Dravograd, osebno izkaznico, št. 139349.
gnw-78999
Karoli Janez, Finžgarjeva 30, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 688886.
gnl-78835
Kavčič Anton, Bračičeva 36, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 680645. gng-79215
Kepe Ferenc, Gornji Lakoš, Glavna ulica
28, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 19137. gnt-78977
Klančišar Frančišek, Šentlambert 1, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 710899. gnb-78870
Klinar Miha, Prihodi 26, Jesenice, osebno izkaznico, št. 26568. gnm-79159
Knez Andreja, Pijava Gorica 175, Škofljica, osebno izkaznico, št. 818393.
gne-78817
Kocmut Marko, Razlagova 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 776494. gnf-79016
Kolander Tanja, Gimnazijska cesta 15/e,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 813238.
gno-78957
Kolar Ana, Na Poljanah 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 492938. gnm-79209
Kontrec Damir, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 965500.
gns-78903
Kovač Eduard, Delavska 16, Celje,
osebno izkaznico, št. 774007. gnx-79148
Kovačič Stjepan, Miličinskega 14, Celje, osebno izkaznico, št. 760497.
gnp-79106
Kovačič Tim, Krašnova 16, Kranj, osebno izkaznico, št. 772753. gno-79007
Kozelj Nada, Rodiška cesta 7, Kozina,
osebno izkaznico, št. 492363. gnr-79079

Št.

Kozlevčar Damjan, Rimska cesta 8,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št. 293812. gnu-79226
Kuzmanović Velimir, Primičeva ul. 44/a,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 370066.
gnx-79098
Lozinšek Irena, Smrjene 74, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 293496. gnh-79264
Lukić Radmila, Opekarska cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 149215.
gnf-78866
Magdalenič Franjo, Valburga 5, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 284785. gnt-78931
Mastnak Franc, Šmiklavž pri Škofji vasi
3, Škofja vas, osebno izkaznico,
št. 642114. gnt-78877
Maver Sandi, Cankarjeva 30, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 362407.
gnh-79214
Merhar Marija, Medenska cesta 82,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 789003.
gnb-79195
Mihevc Marija, Kebetova 7, Kranj, osebno izkaznico, št. 24645. gnz-78971
Mihoković Tanja, Ul. 21. oktobra 15, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 227965.
gnn-79008
Mirt Marija, Šturmova ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1010947.
gnu-79276
Mrđenović Dušanka, Javornik 27, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 291968. gnr-78954
Murn Bojana, Šuštarjeva 1, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 607049. gns-79203
Muršak Boštjan, Ulica heroja Lacka 81,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000364057. m-107
Orban Štefan, Dolga vas 79, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 320108.
gnj-79212
Osrajnik Anton, Cesta v Rošpoh 14,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 722252.
gnq-78855
Palčič Igor, Jakopičeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 809032.
gnm-79234
Pavlin Aleš, Bizeljska cesta 10, Brežice,
osebno izkaznico, št. 127039. gng-79240
Pečnik Darja, Šolska 9, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 611054. gnz-78846
Petelin Roman, Ljubljanska 6, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 406034. gnj-79262
Petrović Milun, Ptujska cesta 48/a, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 21435 - za
tujce. gnf-78891
Pirnat Janez, Štajerska cesta 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 149865.
gnj-79237
Plazovnik Pavla, Prisoja 7, Radlje ob Dravi,
osebno
izkaznico,
št. 122451.
gnf-78966
Pojbič Koloman, G. Petrovci 31, Petrovci,
osebno
izkaznico,
št. 716200.
gns-79078
Popović Tatjana, Kriška 22, Kranj, osebno izkaznico, št. 386754. gnw-78899
Potočnik Alenka, Selo pri Zagorju 40/a,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 383676. gnv-78850
Potokar Jani, Tenetiše 13/a, Litija, osebno izkaznico, št. 346396. gnb-78895
Prislan Anton, Nizka 4, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št. 156217.
gnv-79075
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Pršlja Anđa, Cesta španskih borcev 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 642499.
gnl-79060
Pršlja Mate, Cesta španskih borcev 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 865470.
gnm-79059
Ravaliko Sergio, Šolska 7, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 698279.
gnp-78956
Remškar Mesojedec Jasna, Smrečnikova 26, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 608151. gni-78838
Režek Daniel, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801869.
gnk-79036
Roj Katarina, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481923.
gnl-78785
Rupnik Tina, Tovarniška cesta 18, Logatec, osebno izkaznico, št. 342680.
gnl-78935
Slapernik Anton, B. Kalina 14, Solkan,
osebno
izkaznico,
št. 758306.
gnp-79081
Smolej Antonija, Alpska cesta 11, Bled,
osebno
izkaznico,
št. 359507.
gnb-78995
Strmec Srečko, Baznikova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 928384.
gnm-78984
Šapec Nada, Lendavska 3, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 602457. gnv-79204
Ščopić Klemen, Čopova 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 2067. gnz-78896
Škofic Matjaž, Triglavska 18, Radomlje, osebno izkaznico, št. 692956.
gng-79065
Štrukelj Branko, Slovenska vas 11, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št. 518207.
gnu-78851
Šuligoj Anita, Gosposka 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 203360.
gnw-79274
Tepeš Julija, Arbajterjeva 7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 324778. gng-78840
Tlaker Ivan, Sojerjeva 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251501. gnl-78810
Tomažič David, Hrušica 45, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 552243. gnk-78886
Tomažič Slavica, Bezenškova ul. 75,
Maribor, osebno izkaznico, št. 918022.
gng-78990
Urnaut Miro, Josipol 1/a, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 470003.
gnx-78973
Vitezič Petra, Ragovska 6/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 804619.
gnq-78830
Vučković Maja, Dvorce 3/c, Brežice,
osebno
izkaznico,
št. 298954.
gnm-78834
Weisseisen Franc, Ambrož pod Krvavcem 69, Cerklje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 803750. gnd-78893
Zavernik Janko, Šentpetrska ul. 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 257143.
gnk-79086
Zemljič Radoslav, Gregorčičeva 13, Radenci, osebno izkaznico, št. 749494.
gni-79213
Zenuni Imer, Meža 148, Dravograd,
osebno izkaznico, št. AH 015750 - za tujce. gnc-79019
Zver Jožica, Lipa 64, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 919209. gnj-78837
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Žurman Darko, Uršičev štradon 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201923.
gnh-79014

Vozniška dovoljenja
Artič Liljana, Greenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873893, reg. št. 84622, izdala UE Maribor. gnb-79145
Babič Vesna, Bogomira Magajne 6, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10529, izdala UE Izola. gne-78767
Bajželj Janko, Ulica Željka Tonija 39/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297469, reg. št. 130582, izdala UE
Ljubljana. gnt-79177
Basaneze Lucio, Šmarje 150, Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. 18231, izdala UE Sežana. gnq-79030
Belaj Urban, Šmarska 46, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1113886,
reg. št. 26600, izdala UE Velenje. gni-79088
Belec Bernarda, Štrekljeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
440540, reg. št. 78921, izdala UE Maribor. gnw-79149
Benčina Blaž, Zajelše 26, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011444, reg. št. 183286, izdala UE Ljubljana. gnn-78858
Benetik Marjeta, Cesta na Log 58, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 686561, reg. št. 67798, izdala
UE Ljubljana. gnh-78814
Bezgovšek Srečko, Doblatina 12, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1034930, izdala UE Laško. gne-79017
Boh Stanka, Adamičeva cesta 26, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
963896, reg. št. 18928, izdala UE Grosuplje. gnx-79198
Car Edita, Dobrovnik 205/a, Dobrovnik
- Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15214, izdala UE Lendava. gnf-79141
Caserman Marija, Lanišče 43, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973056, reg. št. 199701, izdala UE Ljubljana. gnq-78880
Cian Karmen, Ulica bratov Učakar 110,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849573, reg. št. 138169, izdala UE
Ljubljana. gng-78844
Cimerman Ida, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418046, reg. št. 236594, izdala UE Ljubljana. gno-79257
Copot Miran, Pristava 40/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. S 232144, reg.
št. 1036. gns-79028
Cvek Boštjan, Bukovo 9, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 757637,
reg. št. 6462, izdala UE Idrija. gnt-78902
Cverlin Marija, Pešpot 5, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6816,
izdala UE Brežice. gnq-78905
Cvetnič Danilo, Na grebenu 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911910, reg. št. 41497. gnt-78802
Čeh Nastja, Zabovci 6/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39011,
izdala UE Ptuj. gne-78942

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Čermelj Blažek, Trg svobode 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6184, izdala UE Kamnik. gni-78788
Černe Jure, Ljubečna na griču 7, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1294923, reg. št. 45434. gnz-78875
Derenda Žiga, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135652, reg. št. 195812, izdala UE
Ljubljana. gnb-78820
Derviši Rafiz, Spodnja ulica 2, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 119, izdala UE Lendava.
gnt-78852
Dobnikar Damjana, Španova pot 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1551024, reg. št. 347375, izdala
UE Ljubljana. gnq-79255
Doganoc Aleš, Rožna dolina c. III/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1459635, reg. št. 204073, izdala
UE Ljubljana. gnv-78925
Drmota Boštjan, Vrtnarija 10/b, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13988, izdala UE Vrhnika. gnj-78812
Drole Albin, Glavarjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065720, reg. št. 41666, izdala UE Ljubljana. gnl-78910
Durmišević Izet, Veliki trg 8, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
št. 20175. gne-78917
Fendre Cvetko, Kardeljev trg 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
339536, reg. št. 19532, izdala UE Velenje. gnl-79085
Franov Dario, Aškerčeva 19, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466847, reg. št. 10806, izdala UE Ljutomer. gnv-79029
Gagović Ratomir, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285622, reg. št. 226953, izdala
UE Ljubljana. gnw-78824
Galin Olga, Zgornje Stranje 20, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11738, izdala UE Kamnik. gnr-78804
Gašperšič Gorazd, Jakčeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250044, reg. št. 223735, izdala
UE Ljubljana. gnl-79260
Gladek Uršula, Glavni trg 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16924, izdala UE Kamnik. gnt-78952
Glamočak Jure, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298630, reg. št. 225781, izdala UE
Ljubljana. gnb-79245
Glas Viljem, Bohorska 21, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861495,
reg. št. 2496. gng-79094
Hadžić Zinka, Male Braslovče 42, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0903474, izdala UE Žalec. gnp-78981
Hajdinjak Bojana, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1287437, reg. št. 227511,
izdala UE Ljubljana. gnn-78958
Herič Marjan, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1410937, reg. št. 9345, izdala UE
Ruše. m-86
Hiti Mitja, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1234415, reg. št. 196939, izdala UE Ljubljana. gnj-79137
Humar Bonutti Anamarija, Cankarjeva
34, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 909, izdala UE Nova Gorica.
gnk-79161
Jakelj Niko, Triglavska 11, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 547767, reg.
št. 12998, izdala UE Radovljica. gnm-79084
Jančar Peter, Tržaška cesta 10, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 11/2002. gnj-78962
Jandl Niko, Zacherlova ulica 18, Ljutomer, vozniško dovoljenje, št. S 1063443,
reg. št. 10484. gnd-78768
Janše Elizabeta, Skozi gaj 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058043, izdala UE Žalec. gne-79142
Jašarević Fikret, Velika Kladuša, Velika
Kladuša, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1364262, reg. št. 232226, izdala UE
Ljubljana. gnc-78819
Jazbinšek Renata, Ul. heroja Bračiča 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28656. gnp-78806
Jenko Jože, Gmajnica 78, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6713, izdala UE Kamnik. gnw-78953
Jesenovec Pavel, Rjava cesta 2/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
22503, reg. št. 46215, izdala UE Ljubljana. gnd-79143
Jevtič Živorad, Sebenje 28, Križe, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1119442,
reg. št. 4980, izdala UE Tržič. gnv-78775
Jež Jože, Zmage 11, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S 158770, reg.
št. 4191, izdala UE Idrija. gnd-78868
Jovanovič Tamara, Veliki vrh pri Šmarju
16, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1508381, reg. št. 23473, izdala UE Grosuplje. gnv-78950
Jovanovski Pribičevič Jure, Staneta Severja 8, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1493416, reg. št. 120544.
gnd-78993
Juhart Andrej, Veliko Tinje 10, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 21634, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnx-79173
Kalan Igor, Pante 10, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 170149, reg.
št. 1460, izdala UE Kranj. gns-79003
Kalinski Alenka, Rožna ulica 26, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475255, reg. št. 25645, izdala UE Kranj.
gnt-79152
Kapelj Žmak Nadja, Kal 37, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 14980, izdala
UE Postojna. gnz-78771
Karoli Janez, Finžgarjeva 30, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 15717.
gnq-78780
Kikec Jurij, Rogašovci 3, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 09335. gnp-79031
Klančič Ada, Miren 102, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12510, izdala
UE Nova Gorica. gnf-79041
Klauzner Robert, Šomat 15, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1916, izdala UE Pesnica. m-87
Knez Andreja, Pijava Gorica 175, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364474, reg. št. 135068, izdala UE Ljubljana. gnd-78818
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Kodela Katra, Abramova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163778, reg. št. 219195, izdala UE Ljubljana. gnx-79273
Korenčan Rok, Ul. Ivana Hribarja 17,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464733, reg.
št. 53667. gny-78947
Košar Jožef, Stegenškova 7, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
82930, reg. št. 64252. gnn-78908
Kovačec Gračner Mateja, Zabukovica
113, Griže, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 1211475, izdala UE Žalec. gnu-78801
Kozjek Matjaž, Kamna Gorica 1/a, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 628199, reg. št. 20195. gnr-78929
Krajnc Boštjan, Pot k Jelšam 5, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092328, reg. št. 106768. gnm-79009
Krašovec Jožefa, Kurirska ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62105, reg. št. 119524, izdala UE Ljubljana. gnd-78943
Križovnik Silvo, Razgledna pot 13, Ankaran - Ankarano, duplikat vozniškega dovoljenja, št. 8244. gno-78807
Kruhar Barbara, Ul. bratov Babnik 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052134, reg. št. 196828, izdala UE
Ljubljana. gnz-78975
Kuplen Janez, Prosečka vas 20, Mačkovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 21006.
gnj-78916
Kuželj Samo, Župančičeva 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600681,
reg. št. 36353, izdala UE Kranj. gno-79032
Lašič Žiga, Golnik 35, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078674, reg.
št. 46409, izdala UE Kranj. gnf-78941
Lozinšek Irena, Smrjene 74, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369982, reg. št. 233084, izdala UE Ljubljana. gni-79263
Lukić Radmila, Opekarska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011199, reg. št. 204858, izdala UE
Ljubljana. gng-78865
Maksić Nenad, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16095. gnt-78777
Mandič Gordana, Drska 46, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 35529, izdala UE Novo mesto.
gnm-79038
Marinko Barbara, Podmilščakova ulica
64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1343043, reg. št. 230781, izdala UE Ljubljana. gnj-78862
Marjek Marija, Hotemaže 84, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642638, reg. št. 3227, izdala UE Kranj.
gnl-79160
Marjetka Vinko, Strunjan 33, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10438, izdala UE Piran. gnc-78769
Mastnak Franc, Šmiklavž 23, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. S 1037204, reg.
št. 4366. gng-79015
Matičič Niko, Tržaška cesta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 218202, reg. št. 10515, izdala UE Ljubljana. gnz-79196
Maver Polona, Kermaunerjeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Št.

št. S 1369777, reg. št. 235273, izdala UE
Ljubljana. gnt-79227
Maver Sandi, Cankarjeva 30, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33195, izdala UE Nova Gorica.
gnv-79025
Merhar Marija, Medenska cesta 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887750, reg. št. 115068, izdala UE
Ljubljana. gng-79194
Mirt Marija, Šturmova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025405, reg. št. 202523, izdala UE Ljubljana. gnv-79275
Miskić Sandra, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489030, reg. št. 244465, izdala UE Ljubljana. gnz-79246
Mrak Janez, Mrzelova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
145242, reg. št. 32433, izdala UE Ljubljana. gno-78982
Mulalić Enis, Steletova cesta 15, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22424, izdala UE Kamnik. gnq-78980
Muršak Boštjan, Ulica heroja Lacka 81,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. 7931, izdala UE Lenart.
m-105
Nared Romana, Partizanska 40, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8368, izdala UE Škofja Loka. gnh-79189
Nerat Verica, Rošpoh 192, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
438302, reg. št. 99049, izdala UE Maribor. gnd-79168
Novel Urška, Cesta na Rižano 27, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 43437,
izdala UE Koper. gnc-79219
Ocepek Boris, Hrastovec 39, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946615, reg. št. 18166, izdala UE Velenje. gng-79140
Ovčar Štefan, Zg. Rečica 83, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 1616, izdala UE Laško. gny-78972
Palčič Igor, Jakopičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138826, reg. št. 202787, izdala UE Ljubljana. gnn-79233
Paulin Damjana, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135278, reg. št. 165062, izdala UE
Ljubljana. gnp-79231
Pečnik Darja, Šolska cesta 9, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13785.
gnb-78770
Pelc Marjan, Na tratah 14, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20070, izdala UE Ptuj. gnm-79034
Pinoza Metka, NHM 24, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1049028,
reg. št. 10551. gnu-78901
Pirnat Janez, Štajerska cesta 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1164848, reg. št. 125010, izdala UE Ljubljana. gni-79238
Podpečan Tadej, Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1116025, reg. št. 47127, izdala UE
Kranj. gnk-79236
Porić Elvira, Kamniška ulica 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238245, reg. št. 33034, izdala UE Domžale. gnq-79105
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Potočnik Branko, Strma pot 2, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9249, izdala UE Ribnica. gnc-79144
Potočnik Petra, Dravinjski vrh 28, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41286, izdala UE Ptuj. gnx-79023
Potokar Jani, Tenetiše 13/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 972274,
izdala UE Litija. gnc-78894
Potrč Marjetka, Trnovska vas 39, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31280, izdala UE Ptuj. gns-78778
Predojevič Zvezdan, Kolomban 74, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 39523. gnp-79156
Preželj Melita, Lepence 1, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 863373, reg. št. 18920. gne-78921
Prislan Anton, Nizka 4, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 6710, izdala UE Mozirje.
gnx-79073
Radonić Lada, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894497, reg. št. 116654, izdala UE
Ljubljana. gnn-79258
Rajsar Niko, Špitalič 9, Motnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23364, izdala UE
Kamnik. gns-79178
Raualiko Sergio, Šolska 7, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 212, izdala UE Piran. gnb-78920
Rener Anka, Ljubljanska 60, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1520606, reg.
št. 45005. gnx-79223
Režek Daniel, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973210, reg. št. 111159, izdala UE
Ljubljana. gnj-79037
Ristovska Zlata, Tavčarjeva 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31534, izdala UE Novo mesto.
gnq-78930
Robnik Majda, Špruha 2, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 732583, reg.
št. 170152,
izdala
UE
Ljubljana.
gnz-78821
Romih Robert, Verpete 12, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1404394, reg. št. 38700. gnn-78883
Simovič Božo, Partizanska 21, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42996, izdala UE Koper. gnu-78776
Skale Sandi, Tavčarjeva ul. 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 4610, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-79005
Sorgo Borivoj, Kranjska cesta 7, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
696702, reg. št. 11424. gnw-78774
Strmec Srečko, Baznikova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 482274, reg. št. 53077, izdala UE
Ljubljana. gnl-78985
Supej Blaž, Spodnji Slemen 24, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 784898, reg. št. 428, izdala UE Ruše. m-83
Šega Milenka, Prvomajska ulica 15, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15194. gnw-79024
Škofic Matjaž, Triglavska 18, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245185, reg. št. 33251, izdala UE Domžale. gnh-79064
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Škorjanc Slavica, Ihan, Pot na žago 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 785701, reg. št. 24227, izdala UE
Domžale. gnu-78826
Šmid Nataša, Ljubljanska cesta 15/a,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1132589, reg. št. 25001. gnx-78773
Šraj Stanislav, Pesnica 1, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8920, izdala UE Pesnica. m-92
Štampek Maja, Nova vas 14/a, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17407, izdala UE Brežice.
gnj-78887
Štular Franc, Snakovška cesta 1, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1020208, reg. št. 1820. gnt-79027
Tajke Janez, Veliki Boč 21, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 6991, izdala UE Ruše. m-99
Tamše Mira, Legen 164, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8502, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn-79033
Tomažič Slavica, Bezenškova ul. 75,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 367795, reg. št. 17146. gnf-78991
Tomažin Jožef, Britof 52, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114676,
reg. št. 8037, izdala UE Kranj. gnn-79158
Tomšič Andrej, Prešernova 40, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1055550, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-78772
Trgo Adil, Bistrica pri Tržiču 39, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
237567, reg. št. 7855, izdala UE Tržič.
gnx-79248
Veber Franc, Orešje nad Sevnico 13,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 1966. gnr-79254
Veselinović Mirjana, Vojkovo nabrežje
22, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 44418, izdala UE Koper. gni-79163
Vidic Marko, Dobravica 22, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36571, izdala UE Novo mesto.
gnw-78799
Vrtačnik Marjan, Vače 4, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1432865, izdala UE Litija. gnx-78823
Zabret Klemen, Bobovek 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637159,
reg. št. 43345, izdala UE Kranj. gnl-79035
Zahović Zlatko, Majeričeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532372, reg. št. 102627, izdala UE Maribor. gnq-79155
Zorko Franc, Černetova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
689865, reg. št. 123866, izdala UE Ljubljana. gnv-79225
Žbogar Maurizio, Vanganelska 53/b, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 28448. gnu-79026
Žele Cveto, Pod Primožem 22, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2824,
izdala UE Postojna. gnr-78779
Žgavc Aleks, V mlinu 27, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 24978, izdala UE Nova Gorica.
gnf-78766
Žižmond Igor, Breška pot 4, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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643598, reg. št. 31976, izdala UE Kranj.
gnh-79039
Žnidar Milena, Ul. bratov Vošnjakov 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30347. gne-78992
Žurman Darko, Uršičev štradon 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515663, reg. št. 131453, izdala UE Ljubljana. gni-79013

Zavarovalne police
Butara Franc, Cerklje ob Krki 15, Cerklje ob Krki, zavarovalno polico, št. 382648,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-78918
Gagović Ratomir, Trebinjska 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. A000101411405
in AK00001134144, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnt-79102
Golob Marko, Nevlje 31, Kamnik, zavarovalno polico, št. 0773437, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-78945
Kastelic Roman, Periška cesta 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 434130, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-79061
Koderman Branko, Raičeva ulica 79,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
362303, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-78871
Korent Uršula, Osenca 11, Celje, zavarovalno polico, št. AO 421397, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-79186
Malec Viktor, Sedlarjevo 6, Buče, zavarovalno polico, št. 389126, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-79184
Polner Sabina, Jocova 49, Maribor, zavarovalno polico, št. 400291, izdala zavarovalnica Slovenica PE Ptuj. gnz-79171
Sok Franc, Mihovci 19, Velika Nedelja,
zavarovalno polico, št. AO 370983 in AO
370984. gnr-79054

Spričevala
Abram Iztok, Vlahovičeva 19, Ankaran Ankarano, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1970. gnj-78912
Arslanovič Benjamin, Bevkova 9, Žalec,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje - natakar,
izdano leta 1993/94. m-108
Bajt Nataša, Kolomban 21, Ankaran Ankarano, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran, št. 1130, izdano leta 1992/93. gnj-78787
Berishaj Marija, Džakovica, Džakovica,
diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani smer psihologija, izdana leta 1982.
gnk-78936
Bindas Janez, Zofke Kvedrove 19, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Lava. gnm-78884
Bindas Janez, Zofke Kvedrove 19, Celje, maturitetno spričevalo Gimnazije Lava.
gnl-78885
Bizjak Marta, Slovenska cesta 30, Cerklje na Gorenjskem, diplomo PFD/ET 141,
izdana 25. 6. 1986. gnc-78794
Botonjić Remzo, Tičnica 2, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.,

2.in 3. letnika Poklicne kovinarske in metalurške šole Štore. gnw-78949
Burger Nataša, Koroška ulica 16, Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani - smer francoščina - slovenščina, izdana
na ime Capuder Burger Nataša. gnh-78964
Cvetko Aleš, Na Lipico 4, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Šentjur. gnm-78784
Cvitkovič Blaž, Adlešiči 3, Adlešiči, spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj.
gnv-79000
Čindrak Esmald, Titova 71, Jesenice,
spričevalo 1. letnika CSUI Jesenice.
gnf-78791
Čindrak Esmald, Titova 71, Jesenice,
spričevalo 2. letnika CSUI Jesenice.
gne-78792
Čindrak Esmald, Titova 71, Jesenice,
spričevalo 3. letnika CSUI Jesenice.
gnd-78793
Dedek Matej, Pivška 1/a, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Železničarske
srednje šole Ljubljana, izdano leta 1994.
gns-79253
Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1981. gnv-79200
Durmišević Faradin, Janševa ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1982.
gnn-79058
Dvojmoč Sebastjan, Kanižarica 33, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Črnomelj, izdano leta 1995.
gnb-79045
Erzar Beti, Kalinškova ulica 1, Kranj, potrdilo o opravljenem strokotvnem izpitu, poklic medicinske sestre, izdano leta 1981 na
ime Lampič Beti. gno-78811
Gabrijan Jaša, Cankarjeva 4, Maribor,
zaključno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1994. m-89
Geršak Ajda, Titova 79, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske, turistične in ekonomske šole Bled, izdano leta
1993. gng-79165
Geršak Ajda, Titova 79, Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske, turistične in ekonomske šole Bled, izdano leta
1992. gne-79167
Geršak Ajda, Titova 79, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske, turistične in ekomoske šole Bled, izdano leta
1994. gnc-79169
Golc Sonja, Kidričeva ulica 60, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta
1997/98. gno-78782
Gutsmandl Zdenka, Ruska ulica 12, Maribor, spričevalo 1. letnika Ekonomsko administrativne šole Maribor, izdano leta
1979. m-94
Hadžić Amela, Pokopališka 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2001. gnq-79055
Hercog Breda, Na Jelovci 54, Bresternica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1980/81,
1981/82. m-101
Hodžić Enes, Na vasi 2/a, Brezovica pri
Ljubljani, zaključno spričevalo Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1985. gnc-79269
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Homer Marko, Mariborska 81/a, Selnica ob Dravi, diplomo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdana leta 1990. m-82
Hribar Denis, Dečno selo 68, Artiče,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Šentjur pri Celju, izdano leta 1996. gng-78940
Huremović Sanela, Partizanska cesta
13, Žiri, indeks, št. 04028305, izdala Visoka upravna šola. gnr-79004
Jelenc Minca, Stara Loka 117, Škofja
Loka, spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1992, 1993
in 1994. gng-78965
Jelušič Natalija, Partizanska cesta 11,
Maribor, spričevalo od 1 do 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1990 -1994. m-90
Jeromel Larisa, Podgorska cesta 121,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika
Zdravstvene
šole
Slovenj
Gradec.
gnh-79164
Kalan Branko, Cegelnica 39/a, Naklo,
zaključno spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano leta 1971. gnz-79096
Kirbiš Manja, Veljka Vlahoviča 63, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije, smer upravni tehnik. m-93
Knap Maša, Kozlovičeva ulica 11, Koper - Capodistria, spričevalo 3. 4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole v Kopru. gns-79153
Komac Boštjan, Podgorska ulica 2, Kočevje, diplomo Srednje šole za elektrotehniko, izdana leta 1987. gnr-78829
Košir Jožica, Novomeška cesta 27,
Straža, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole - kmetijski tehnik, izdano leta
1983. gnz-78946
Kovše Boštjan, Resnik 33, Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole v Mariboru, smer kmetijski tehnik,
izdano leta 1996. m-98
Kovše Martina, Koroška vas 11, Zreče,
spričevalo Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1998. gno-79082
Kozinc Jože, Žvekov dol 49, Sevnica,
zaključno spričevalo Srednje šole Krško,
izdano leta 2001. gny-79147
Krajišnik Mladen, Gogalova 6, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1981. gno-78911
Kreft Presekar Dragica, Janžev vrh
74/a, Radenci, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Rakičan. gnd-79018
Kuklec Vesna, Novo polje c. VII/105,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnt-79252
Kunder Nuša, Kamniška 30, Maribor,
diplomo I. gimnazije Maribor, upravni tehnik, izdana leta 1991. m-96
Lebar Stanislav, Prevalje 8, Lukovica,
spričevalo 2. letnika Centra srednjih šol
Domžale, izdano leta 1980/81. gnu-78876
Levstek Gorazd, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-78963
Matić Ivo, Preradovičeva 33, Maribor,
spričevalo in diplomo Srednje železničarske šole Maribor, izdano leta 1985 do
1989. m-100
Novak Dunja, Koritnice 4/b, Knežak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-

Št.

stinske šole, izdano leta 1992, izdano na
ime Mikuletič Dunja. gny-78922
Osojnik Marjeta, Pot na Labar 5/b, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1977.
gno-79057
Pust Tadeja, Majcenova 22, Trbovlje,
spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1982
in 1983. gnb-79070
Ragolič Tine, Kozjak nad Pesnico 96,
Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1998. m-97
Rauh Janja, Selnica ob Muri 86, Ceršak, spričevalo 6. razreda Sladki vrh, izdano leta 1995. m-95
Rehberger Jožica, Zalog pri Golniku 36,
Golnik, indeks, izdala Trgovska šola, program prodajalec leto izdaje 1997.
gnc-79044
Rojt Sašo, Polenci 7, Polenšak, spričevalo o zaključnem izpitu - kmetijski tehnik.
m-81
Sikirić Darko, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, diplomo Srednje strojne šole v Ljubljani, izdana 1986, št. obč. I/135.
gnx-79202
Sila Matevž, Rimska cesta 23, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1998. gnz-79046
Stražišar Dejan, Cesta v kostanj 13, Ljubljana, indeks, št. 59000212, izdalal Visoka
šola za upravljanje in poslovanje.
gng-78815
Šenica Sabina, Meniška vas 19, Dolenjske Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole, smer upravni tehnik,
izdano leta 1992 in 1993. gnx-79052
Šešerko Ljubica, Lackova cesta 171,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 1993/94. m-104
Škodnik Gorazd, Ob Blažovnici 61, Limbuš, spričevalo 3. letnika Kadetske šole v
Tacnu, izdano leta 1983. m-85
Štokelj Oton, Preserje 20, Branik, spričevalo 1/EL-571 EGŠC Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta 1979. gnx-78798
Tašner Robert, Makedonska 31, Maribor, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru,
izdano leta 2000. m-84
Umnik Klemen, Cesta 1. maja 51, Kranj,
spričevalo 5. letnika Srednje elektro in strojne šole v Kranju, elektrotehnik, izdano leta
2000/2001. gnu-79051
Varlec Katarina, Žurkov dol 33, Sevnica, letno spričevalo 1. letnika Trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1996/97.
gny-79047
Vidmar Mojca, Šentjanž 79, Šentjanž,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Novo
mesto, izdano leta 2001. gnu-79001
Viharev Radoslava, Obrtniška cesta
13/a, Trbovlje, letno spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1982 in 1983, izdano na ime
Didić Radoslava. gny-78872
Vogelnik Jože, Obrežna ulica 6, Maribor, indeks, št. 41942016, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnm-79259
Volf Ivan, Celovška cesta 83, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ za odrasle Tone
Čufar v Ljubljani, izdano leta 1979/80.
gnv-78825
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Volk Peter, Vrhovčeva ulica 10, Ljubljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije, izdano 30. 6. 1994.
gnh-79239
Zajc Aleksander, Ul. bratov Babnik 26,
Ljubljana, izkaz OŠ Miško Kranjec Ljubljana. gni-78913
Zidanšek Tomaž, Draveljska ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnk-79261
Zimic Mugerli Lora, Gradnika 14, Kanal,
indeks, izdala Srednja kemijska šola Ljubljana, program kemik-kemijski tehnik leto
izdaje 1981/82 na ime Zimic Lora.
gnd-79043
Zupanc Bojan, Zadobrova 30/a, Škofja
vas, indeks, izdala Tehniška šola Celje dne
22. 6. 1984. gnk-78790

Ostali preklici
Alagić Hamzo, Petrovičeva ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-79185
Altintas Azra, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-78968
AVTOTRANSPORTI KASTELEC, Kastelec Lado s.p., Adamičeva 57, Grosuplje,
CEMT dovolilnici št. 002 in 004, izdalo Ministrstvo za promet. gni-79138
Babič Karim, Celovška cesta 134, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-79150
Bagari Igor, Ob žici 1, Ljubljana, delovno knjižico. gns-79228
Brodnik Branko, Selska cesta 1, Bled,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4295/94, izdala Luška kapetanija v Kopru. gnw-78849
Cafuta Silvo, Klavčičeva 10, Kamnik, delovno knjižico. gnq-79180
Ciber Uroš, Pijava Gorica 79, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 64980022, izdala
FE v Ljubljana. gnf-78816
Čermelj Alojz, Potoče 6, Dobravlje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040028. gnp-78781
Čuk Zlatka, Majšperk 67, Majšperk, delovno knjižico. gnn-78783
Denjagić Memnuma, Kurirčkova 8, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico
izdano leta 1969 v BIH. m-102
Dereani Dušan, Ptujska ulica 28, Ljubljana, delovno knjižico. gny-78822
Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu , izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta
1987. gnu-79201
Dolenc Marko, Bergantova ulica 27, Trzin, delovno knjižico. gno-78932
Dolgan Ervin, Celovška 122, Ljubljana,
vozno karto, št. št. 1371 s 100% popustom,
izdal LPP. gnk-79011
Drnovšek Nataša, Kešetovo 12/a, Trbovlje,
študentsko
izkaznico,
št. 30011644, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gns-78828
Erjavec Dušan s.p., Dragomeška 41,
Brezovica
pri
Ljubljani,
licenco,
št. 001943/2294-ZR70/1997 z dne
27. 10. 1997 za vozilo LJ 78-71C.
gnc-78969
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Erjavec Stanko, Satahovci 56, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 17229,
ser. št. 460, izdana 26. 6. 1972 v Murski
Soboti. gnk-78786
Grčič Marsel, Gregorčičeva 18, Izola Isola,
vpisni
list
za
čoln,
št. 01-03-178/1-1995, izdan 3. 7. 1995,
oznaka čolna IZ-314. gnc-79048
Hladnik Mira, Balinarska 4, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 10527 z dne
11. 12. 1997. gno-79182
Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-78800
Hvalič Tatjana, Ptujska cesta 28, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gny-79222
Jagrić Božidar, Kržišnikova ulica 1, Medvode, licenco, 0008256, reg. št. LJ
A2-987. gnd-79268
Jeraj Gregor, Dobruša 1/a, Vodice, delovno knjižico. gng-78915
Jerman Rok, Maistrova ulica 22, Novo
mesto, servisno knjižico za avtomobil Hyundai Sonata 2.5, št. šasije KMHEN41EPXAO57551. gnc-79069
Jukić Anela, Krimska 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani.
gnh-78864
Kampl Heidi, Jevnica 8, Kresnice, delovno knjižico. gnn-78983
KOGRAD GRADNJE d.o.o., Preradovičeva
ul. 20,
Maribor,
licenco,
št. 00001726 za vozilo Kamaz 54112-740,
reg. št. MB 85-59C. gns-78878
Kozlevčar Matjaž, Korenitka 7, Velika Loka, licenco št. 005370/6150-RKN67/1998,
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izdana 8. 1. 1998 do 8. 1. 2003 za vozilo
MAN 22.281FNL z reg. oznako NM 58-46E.
gnb-78795
Kržič Tomaž, Cesta pod goro 39, Borovnica, potrdilo o opravljenem izpitu o higijenskem minimumu, izdano leta 2001.
gnj-79187
Lapajne Milislava, Trg svobode 7, Žiri,
hranilno knjižico, št. 004-99-0008673/10,
izdala PBS. gnk-78961
Logar Tanja, Pot za Bistrico 32, Domžale, študentsko izkaznico, št. 01000187, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-79062
Lorber Milan, Vukovski dol 39, Jarenina,
delovno knjižico, št. 6965, izdala UE Maribor. m-91
Lozar Dario, Šared 19/f, Izola - Isola,
delovno knjižico. gns-79053
Majerle Katja, Savinjska cesta 63, Žalec, študentsko izkaznico, št. 19344961,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-79183
Mukics Dušan, Szombathely, Vaci 39, Madžarska, študentsko izkaznico, št. 18001159,
izdala Filozofska fakulteta. gny-79072
Muršak Boštjan, Ulica heroja Lacka 81,
Lenart v Slov.goricah, certifikat za prevoz
nevarnega blaga št. 011883, izdan 28. 5.
1999. m-106
OMEGA TAXI d.o.o., Dunajska 158,
Ljubljana, licenco št. 0010138/51 za vozila z reg. oznakami LJ F3-96U, LJ N1-05L,
LJ N6-35F in LJ S2-299. gny-79097
Petrič Saša, V brezov log 26, Novo mesto, delovno knjižico. gnh-78789

PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, kopijo licence št. 0010371/34
za vozilo avtodvigalo CLARK GO PA 425,
izdala GZS dne 28.5. 2001. gnj-79162
Rakipov Mojca, Rojčeva 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-78970
Reibenschuh Anton s.p., Osojnikova 20,
Maribor,
licenco,
št. 006079/6667-LM74/1998 z reg. št.
MB 10-09H, izdana leta 1998. gns-78803
Ribič Uroš, Betnavska cesta 13, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 88, izdana
leta 1990 pri UE Pesnica. m-103
Šabić Edita, Finžgarjeva ulica 17, Dob,
potrdilo o opravljenem izpitu za poslovodjo,
izdala GZ Slovenije, leta 1999. gng-79190
Štandeker Dušan, Jurovski dol 34, Jurovski Dol, delovno knjižico, reg. št. 7678,
ser. št. 196881, izdala UE Lenart. m-88
Štritof Ivana, Vodovodna pot 31, Rakek,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024988. gne-79192
Uršič Lijana, Lakotence 16, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
učitelja v glasbenih šolah, izdal Republiški
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, št. 82, izdano 15. 4. 1987.
gnq-79230
Vrbnjak Eva, Alpska 13, Bled, študentsko izkaznico, št. 18990432, izdala Filozofska fakulteta. gnl-79235
Založnik Dušanka, Cesta talcev 18, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 020991,
020992, 020993, 020994. gnc-78919
Zdešar Katja, Podpeč 22, Preserje, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnb-79170
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