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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 – 9.944,050.381,92 SIT,
7.622,985.357,84 SIT,
– sklop 2 – 914,607.053,64 SIT,
500,719.212,07 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000.
14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 110-1/02
Ob-64470
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: trasa štiripasovne AC– J.V.:
Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana + Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor + Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto;
– sklop 2: ureditev vodotokov – PUV Celje d.d., Lava 11, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje–Ljubljana,
odsek 7: Blagovica–Šentjakob, pododsek 7/1: Blagovica – Lukovica od km
0,311 do km 8,852, del III etape Lukovica (CP Kompolje)–Blagovica od km
0,311 do km 6,260; izgradnja štiripasovne avtoceste in/ali ureditev vodotokov.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop
1
–
za
vrednost
7.622,985.357,84 SIT,
– sklop
2
–
za
vrednost
500,719.212,07 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.

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. 20/02
Ob-64253
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: obnova
talnih obeležb na območju Republike
Slovenije.
4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Direkcija RS za ceste

Leto XII

Št. 4803
Ob-64293
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-02-327, telefaks
07/49-21-528, elektronski naslov: jasna.bozic-pavlic@nek.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: projekt zamenjave
sistema za predpripravo in pripravo tehnološke vode za Nuklearno elektrarno
Krško.
4. Kraj dobave: Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: NEK, Inženiring-projektne spremembe, Janko Cerjak, tel. 07/48-02-207,
Uvozna nabava, Jasna Božić-Pavlić, tel.
07/48-02-327.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 43
Ob-64344
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: širitev kapacitet
Osnovne šole Ivan Skvarča v Zagorju ob
Savi.
4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž.
arh., tel. 03/56-64-083 ali 041/650-806.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ni.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 147-02
Ob-64401
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 01/522-29-72.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nemedicinska oprema.
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Št. 0512/3-308/12-02
Ob-64458
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: deli policijskih uniform.
4. Kraj dobave: Vodovodna 93/a, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 3. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

bor, priključek Zvirče, deviacije, 1-2 Podbrezje–Zvirče, 1-4 Duplje–Podbrezje, 1-7
Bistrica–Žeje, gozdne in dostopne poti; odvodnja: kanalizacija, glavna trasa, razcep
Podtabor, priključek Podtabor, priključek
Zvirče, priključek Zvirče, zadrževanje in čiščenje voda; ograje za zaščito proti hrupu;
prometna oprema: horizontalna signalizacija, vertikalna signalizacija, oprema za vodenje, jeklene varnostne ograje, ograje za zaščito pred živalmi; sistem za klic v sili; zasaditve in hortikulturna ureditev; II. izgradnja
objektov – premostitveni objekti: podvoz 3-1
v priključku Podtabor – “ključ v roke” razen
temeljenja, podvoz 3-1a v razcepu Podtabor – “ključ v roke” razen temeljenja, podvoz 3-2 dev. poljske poti – “ključ v roke”
razen temeljenja, podvoz 3-3 dev. Duplje–
Podbrezje – “ključ v roke” razen temeljenja,
podvoz 3-4 deviacije Bistrica–Žeje – “ključ
v roke” razen temeljenja; podporni in oporni
zidovi: podporni zid 1 – “ključ v roke” razen
temeljenja, podporni zid 2 – “ključ v roke”
razen temeljenja, podporni zid 3 – “ključ v
roke” razen temeljenja; rušenje premostitvenih objektov: rušenje podvoza 3-1 v priključku Podtabor – “ključ v roke”, rušenja
viadukta v razcepu Podtabor – “ključ v roke”, rušenja podvoza na cesti Duplje–Podbrezje – “ključ v roke”, rušenje nadvoza na
cesti Bistrica–Žeje – “ključ v roke”, rušenje
stanovanjskega objekta na parc. št. 388 –
“ključ v roke”, rušenje stanovanjskega objekta na parc. št. 383 – “ključ v roke”, rušenje stanovanjskega objekta na parc. št.
1326 – “ključ v roke”; III.prestavitve komunalnih vodov – prestavitve vodovodov; prestavitve električnih vodov;, razsvetljava priključkov; prestavitve in zaščita telekomunikacijskih vodov; zaščita plinovoda; regulacije: regulacija Tržiške Bistrice, obnova
Aljančičevega jezu na Tržiški Bistrici.
4. Kraj dobave: Podtabor-Naklo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: v prvi četrtini leta
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
3. Gorenjska – Ljubljana, Mlekarska ul. 13,
4000 Kranj, Robert Oblak, univ. dipl. inž.
grad., tel. 04/280-88-06.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: v skladu s potrjenim Investicijskim programom se bodo navedena dela financirala iz lastnih sredstev DARS.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02
Ob-64471
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja AC odseka Podtabor–Naklo za sklope: trasa, regulacije, objekti in ostala dela: I. izgradnja trase avtoceste – gradbena dela: glavna
trasa, razcep Podtabor, priključek Podta-

Št. 402-04-139/01
Ob-64600
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava pisarniškega materiala in papirja za potrebe državnih organov v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana,
Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec februarja 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-64412
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: Občina Prebold,
Hmeljarska 3, 3312 Prebold, tel.
03/703-64-00, faks 03/703-64-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja telovadnice – športne dvorane pri OŠ Prebold.
4. Kraj dobave: Prebold.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold,
Metka Šribar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Občina Prebold

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 363-25/01
Ob-64607
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade RS.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27A, Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: najem poslovnih prostorov s postopnim odkupom - leasing za
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava 17. 5. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami, Barbara Pretnar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Servis skupnih služb Vlade RS

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
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Št. 025-8/2002-5
Ob-64660
Geodetska uprava Republike Slovenije
je v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2.
2002, Ob-63184, objavila javni razpis za
izbiro dobavitelja kuvert za obvezno osebno
vročanje v splošnem upravnem postopku.
Zaradi delnih sprememb tehničenga dela razpisne dokumentacije se je naročnik
odločil za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
8. (a) točka se spremeni: Datum in ura,
do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do 14. 3. 2002 do 9. ure.
9. točka se spremeni: Datum, čas odpiranja ponudb: 14. 3. 2002 ob 10. uri.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Popravek
V javnem razpisu Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice za prehrambeno blago,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dne 15. 2. 2002, Ob-64184, št. 1/1, se
10. točka pravilno glasi:
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost
ponudbe ponudnik zavaruje z lastno bianco menico v višini 10% od ponujene vrednosti.
Uredništvo
Št. 167/2002-1
Ob-64091
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sadje in zelenjava,
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
Ponudniki se lahko potegujejo za dobavo posameznih skupin.
4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2002 do 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava - referent za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 21. 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 zneska v višini 5.000 SIT na ŽR št.
52400-603-30549,
davčna
št.:
30910854, s sklicem: 00-112000, namen
nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov in davčno številko plačnika) ter potrdilo
o registraciji, če ste zavezanec za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, administracija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 3. 2002 ob 12. uri v Zavodu,
konferenčna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 5. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 30 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

Št.

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:
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni Zavod,
– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odzivnem času,
– izjavo o ustreznosti prehrambenih izdelkov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje zakonodaja, ki je veljavna v RS,
– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 5. 2002, ponudniki bodo obveščeni s pisnim sklepom do 28. 3. 2002 o
odločitvi.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena;
za skupino artiklov C: meso in mesni
izdelki:
1. cena 50%,
2. skupni obseg proizvodnje mesa in mesnih izdelkov 20%,
3. kakovost 20% - dokazila o pridobljenih priznanjih kakovosti v letu 2000, 2001
(število nagrad, priznanj),
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 01/02
Ob-64255
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica, tel. 01/709-32-22, telefaks 01/709-67-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v vrednosti 25,260.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in suhomesni izdelki,
– piščančje meso in piščan. izdelki,
– jajca,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje,
– osnovna živila,
– jušne zakuhe in testenine,
– konzervirana živila,
– ostala živila,
– čaji,
– sadni sokovi in sirupi.
Ponudnik se lahko prijavi na vse ali na
posamezne sklope, vendar morajo biti ponujeni sklopi popolni. Nepopolnih sklopov
ne bomo upoštevali.
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4. Kraj dobave: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za obdobje enega leta od 1. 5.
2002 do 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec “Martin
Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, tajništvo, tel. 01/709-32-22.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je v ceni)
na žiro račun 50106-603-59187.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 4. 2002,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica,
Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 12. uri v Vrtcu “Martin
Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tajništvo zavoda od 9. do 12. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Vrtec “Martin Krpan”, Cerknica
Ob-64257
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vrtalna
garnitura 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
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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, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek). Vse dodatne informacije je možno dobiti pri Šlenc Eriku na
tel. 03/56-43-704 int. 138.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 2002
do 22. 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
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek) Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 3. 2002 ob 10. uri.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.
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: 25. 5. 2002; 10. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– fiksnost cene do 5 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov do 5
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj nabave: Nuklearna elektrarna
Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dobava v juniju
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave –Breda Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Breda Vidmar.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2002 ob 12. uri, v NE Krško.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva prispetja.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične prednosti: 30%,
2. cena in plačilni pogoji: 20%,
3. garancijski rok in vzdrževanje: 15%,
4. reference: 10%,
5. rezervni deli: 10%,
6. ostale ugodnosti (šolanje, tehnična
asistenca, itd.): 10%,
7. dobavni rok: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
11. 2. 2002; št. 1440; Ob-63592.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4803
Ob-64266
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270
Krško,
Slovenija,
faks
++386/7/4921-528, elektronski naslov:
breda-vidmar@nek.si,
telefon:
++386/7/4802-348.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dvigalo
za manipulacijo z gorivom v bazenu za
izrabljeno gorivo.

Ob-64288
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, 03/56-21-086,
faks 03/56-52-120, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
lesa (z odkupom opreme PJL in prevzemom delavcev).
(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:
dve varianti glede na pariteto:
– varianta 1: Ex work prodajalec naloženo na prevozno vozilo,
– varianta 2: DDU kupec - lokacija naročnika (Hrastnik, Trbovlje, Separacija premoga Trbovlje).
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave do 31. 12. 2004.
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 zahteva osebo 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 št.
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.
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 26. 3. 2002 do 11. 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 se bo vršilo v sejni sobi
Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje dne 26. 3. 2002 ob
11.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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. 12. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
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– ponudbena vrednost do 60 točk,
– ponujena odkupna vrednost za opremo do 10 točk,
– reference do 30 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije in pogoji prevzema
delavcev in odkupa oprema so v razpisni
dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
11. 2. 2002, Ob-63716.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
Št. 1-010/15
Ob-64290
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-57-40,
faks 01/43-26-090.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 59490 l in
2088 kg,
2. meso in mesni izdelki: 29815 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 5704 kg in 37750 kom,
4. ribe in konzervirane ribe: 2648 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice: 79395 kg,
6. jabolka: 20840 kg,
7. hruške: 10650 kg,
8. ostalo sveže in suho sadje: 45760 kg,
9. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 10607 kg,
10. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 6958 kg,
11. sadni sokovi in sirupi: 33359 l,
12. žita in mlevski izdelki: 8241 kg,
13. testenine: 3670 kg,
14. zamrznjeni izdelki iz testa: 9440 kg,
15. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
29319 kg,
16. slaščičarski izdelki in keksi: 9828 kg,
17. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 2400 kg,
18. riž: 4170 kg,
19. splošno prehrambeno blago: 5586 l
in 7068 kg.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so razvidne iz specifikacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop živil).
Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v navedenih količinah
v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika: Vrtec Ljubljana Center, enota Dr. France Prešeren, D.O Puharjeva 4, enota Ana Ziherl,
Čufarjeva 14, enota Vodmat, Korytkova 24,
enota Prule, Praprotnikova 2, enota Poljane, Strossmayerjeva 3, Ljubljana.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 6. 2002, zaključek 31. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na razpolago na naslovu
naročnika, po predhodni najavi v tajništvu
vrtca pri tajnici Sonji Fijavž, tel.
01/300-57-40.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: vodja službe za prehrano in zdravstveno
higienski režim, Radmila Bosnić, univ. dipl.
org., tel. 01/300-57-45.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, do
vključno 27. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT plus DDV. Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika 50100-603-40568,
sklic na št. 29213, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 27. 3. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika: Vrtec Ljubljana
Center, Poljanska 12, tajništvo. Prevzemnica je tajnica Sonja Fijavž, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med
9. in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 3.
2002. ob 10.30 na naslovu Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana (pedagoška soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv
v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT. Bančna garancija mora biti veljavna do 24. 5. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
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:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila in izjave, ki so
zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
24. 5. 2002. Naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri najkasneje do 24. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga” in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 13. 2. 2002.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-64303
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago,
dobava opreme za RP Mežica, izvedba
montažnih del, vključno s funkcionalnimi preizkusi in izdelavo PZI in PID.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje – RP Mežica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik,
tel. 03/420-14-73, v sobi 408/IV oziroma
411/IV, dodatne informacije pa pri Juretu
Jordan, tel. 02/88-26-670.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, v času od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT in DDV na žiro
račun 50700-601-10238, sklic na številko
1207, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 3. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 3. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun. Dolžina veljavnosti bančne garancije
mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni od datuma izstavitve računa in dobave blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva objave tega razpisa, odločitev bo sprejeta do 12. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni rok,
– reference.
Merilo je podrobno opisano v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d.,
Jure Jordan, univ. dipl. inž. el., tel.
02/88-26-670.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Št. 2002-016
Ob-64343
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,
8270 Krško, tel. +386/7/48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC-16/24 1+2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna do-
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kumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško.
Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji posreduje Stanislav Dvoršek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure vključno do 15. 2. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 10.000 SIT na žiro račun
51600-603-31247 - za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 20. 3.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 11. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija v višini 10% od ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednsoti pogodbe za čas garancijske dobe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.
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: ni dodatnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 30%, plačilni pogoji 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 13. uro pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Poklicna gasilska enota Krško
Št. 462-02/10-02/0520-010 Ob-64388
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
1961 puloverjev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila, to je izdelava in dobava puloverjev.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila po
razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po
carinskih uradih in na Generalni carinski
urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 16. 4. 2002
in 30. 9. 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,
– 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: 27. 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: 27. 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 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 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
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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: 27. 5. 2002 in 3. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “ reference” predstavlja 20% vrednosti.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000,00 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: 15. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-64398
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, 3000 Celje, te. 03/544-11-33, telefaks 03/548-17-71,
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za nevrološki oddelek, ocenjena vrednost 58,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja javnega naročila po sklopih ni
možna.

Št.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, nevrološki oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 60 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo izdaja Damjana Karner Sevčnikar, kontaktna oseba Damjana Medved Arbeiter.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
22. 3. 2002 vsak delavnik med 8. in 11.
uro, po enodnevni predhodni najavi na tel.
03/544-11-33, int. 24 00 in predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 22.000 SIT na žiro
račun Splošna bolnišnica Celje št.
50700-603-31871, sklic na davčno številko ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 27. 3. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 10. uri v kirurški
sejni sobi v kletnih prostorih Splošne bolnišnice Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku 60 dni po primopredaji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopanju.
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: ponudba mora veljati do 15. 9. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen je ogled objekta po predhodnem dogovoru v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-64441
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
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2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago
– 4 kom tovorni avto – podaljšana
kabina,
– 1 kom kombinirano vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik,
tel. 03/42-01-473, v sobi 408/IV oziroma
411/IV, dodatne informacije pa pri Janezu
Čobcu, tel. 03/42-01-278.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 3. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun. Dolžina veljavnosti bančne garancije
mora biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni od datuma izstavitve računa in dobave blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva objave tega razpisa, odločitev bo sprejeta do 9. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– servisna mreža,
– čas garancije,
– poenotenje vozil v podjetju.
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Merilo je podrobno opisano v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Janez
Čobec, inž. prom., tel. 03/42-01-278.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Št. 29
Ob-64442
1. Naročnik: Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000
Ljubljana, tel. 01/470-04-00, faks
01/470-04-47.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. olja in izdelki,
5. sveža zelenjava in sadje,
6. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
7. sadni sokovi in sirupi,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
9. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2002
do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000
Ljubljana - v tajništvu šole vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, dodatna pojasnila in
informacije pa ponudniki dobe pri vodji prehrane Simoni Mušič - tel. 01/470-04-21
od ponedeljka do četrtka do roka, določenega za oddajo ponudb od 12. do 13. ure
oziroma v tajništvu šole vsak delovni dan v
istem času.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 25. 2. 2002
dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole št.
50100-603-40391.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Majde Vrhovnik,
Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo 3x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 8 točk,
– lastna proizvodnja 4 točke,
– plačilni rok 4 točke,
– kvaliteta izdelkov 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa 3 točke,
– celovitost opisa 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 2. 2002.
Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana
Št. 1/4/2001
Ob-64479
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: laboratorijski potrošni material,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi;
2. sklop: laboratorijski testi;
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti;
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji;
5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem.
4. Kraj dobave: naročnik (laboratorij oziroma ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:

– za 1., 2. in 3. sklop sukcesivna dobava od 1. 5. 2002 do 30. 4. 2003;
– za 4. in 5. sklop sukcesivna dobava
reagentov od 1. 6. 2002 do 30. 4. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
22), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nataša
Babnik, univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 2-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 3. 2002 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60-dnevni plačilni rok.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 6. 2002, do
11. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 149-02
Ob-64482
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta
002, 1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
tekočih goriv:
– 95 oktanski neosvinčeni benciv okvirni letni količini: 120.000 l,
– kurilno olje v okvirni letni količini:
36.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila.
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4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij dostave bo navedena v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave maj 2002, trajanje dobave eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 18. 3. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 3. 2002 ob 12. uri v predavalnici
številka III., pritličje glavne zgradbe Kliničnega centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 17. 7. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 7. 2002, predvideni datum odločitve konec meseca aprila 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 90%,
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik predvideva ogled: kraj, datum in čas bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 47/472/2002
Ob-64486
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.

Št.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
drobne opreme, spončnega materiala in
krmilnih omaric.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Beričevo, RTP Cirkovce, RTP Podlog, RTP Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
opreme do 25. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije 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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana 11. 3. 2002 ob 12. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljeni dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. Rok dobave opreme do 25. 5. 2002.
2. 1 s strani naročnika potrjena referenca proizvajalca krmilnih omar na 110 kV v
zadnjih 5 letih – ponudnik naj navede številko pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta, kamor je dobavil opremo in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost.
3. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja,
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mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
4. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”
5. Garancija za dobavljeno opremo je
najmanj 24 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 4. 2002; 26. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dobavo krmilnih omaric in spončnega
materiala: skupna ponudbena cena (80%),
dobavni rok (15%), plačilni rok (5%). Merila
za dobavo drobne opreme: skupna ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 02/02
Ob-64496
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-94-13 ali 01/588-95-54, telefaks
01/588-94-09 ali 01/588-95-09.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
merilne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za naročilo v
celoti ali po sklopih. Razpisana sklopa sta
naslednja:
1. merilniki toplotne energije in rezervni
deli;
2. plinska merilno regulacijska oprema.
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 na št. 01/588-95-09 ali po
elektronski pošti na naslovu: peter.hvastja@energetika-lj.si za 1. sklop in
na št. 01/588-94-13 ali po elektronski
pošti na naslovu: zoran.kibarovski@energetika-lj.si za 2. sklop. Kontaktni osebi sta
Peter Hvastja za 1. sklop in Zoran Kibarovski za 2. sklop.
(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: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na št. VOD-02/02. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
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mentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 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 18. 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
2,500.000 SIT za:
1. sklop in 2,500.000 SIT
2. sklop z veljavnostjo do 15. 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 (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: finančno stanje,
tehnične zahteve, garancijska doba, rok
plačila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 5. 4. 2003, 5. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila - 60%,
– reference - 20%,
– rezervni deli - 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 395
Ob-64563
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: elektromontažna oprema (po razpisni dok. št.
2/2002-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih,lahko za en
ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop in sicer:
– ločilniki,
– transformatorji,
– odvodniki prenapetosti,
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– VN bloki v SF 6 izvedbi,
– NN bloki,
– montažna betonska TP za VN bloke
SF 6,
– izolatorji.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od maja do decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 38051 –
ter št. objave v Ur. l. RS, s pripisom razpisna dokumentacija - dobava elektromontažne opreme.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
2002 ob 13. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je največ 40 dni od izdaje
obvestila o oddaji naročila.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil,rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov mora dostaviti 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: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in da finančni
položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 22. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-64582
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: elektromontažni material (po razpisni dok. št.
1/2002-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih,lahko za en
ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop, in sicer:
– vodniki,
– vodniki polizolirani,
– kabli VN,
– kabli NN,
– kovinski jamborji,
– leseni drogovi,
– betonski drogovi.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od maja do decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na račun št. 52000-601-22566,
sklic na št. 38051 –ter št. objave v Ur. l.
RS, s pripisom razpisna dokumentacija dobava elektromontažnega materiala.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti ponudbo: elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
2002 ob 10. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je največ 40 dni od izdaje
obvestila o oddaji naročila.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil,rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in da finančni
položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur.l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 22. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 14
Ob-64598
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: termokrčljiva polietilenska folija - 90.000 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za obdobje
12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 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.
(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 9. 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
2,000.000 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
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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 čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% od skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da folija 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. 4. 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: 18. 2. 2002.
Pošta Slovenije,d.o.o.
Št. 15
Ob-64599
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 28 lahkih
dostavnih vozil LDV1, 45 lahkih
dostavnih vozil, LDV2, 8 srednjih
dostavnih vozil SDV 2, 1 osebno vozilo
do 120 KM, 2 osebni vozili do 75 KM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 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.
(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 12. uri Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 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 so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
izkazana izguba iz naslova poslovanja v
preteklem letu ne presega 5% od skupnih
prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da avtomobili 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. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) cena do 40 točk,
B) tehnične karakteristike do 25 točk,
C) izobraževanje mehanikov 10 točk,
D) servisna mreža do 20 točk in
E) garancijska doba 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 117/50-2002
Ob-64601
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Talanyijeva ul. 6,
9000 Murska Sobota, faks 02/521-17-42,
tel. 02/521-17-42.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– sadje,
– zelenjava,
– sveža kokošja jajca,
– drobni prehrambeni izdelki.
Podrobnejše opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
na vse ali posamezne sklope oziroma podsklope.
4. Kraj dobave: Murska Sobota, Rakičan, Bakovci, Černelavci - Pušča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2002
za eno leto, z možnostjo podaljšanja za
2 leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Vrtec Murska
Sobota, Talanyijeva ul. 6, Murska Sobota,
Vohar Mira - tajništvo. Razpisna dokumentacija je na vpogled v tajništvu Vrtca Murska
Sobota, Talanyijeva ul. 6.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
51900-603-30458.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Murska Sobota, Talanyjijeva ul. 6, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 2002 ob 12.30 v prostorih
zbornice Vrtca Murska Sobota, Talanyjeva
ul. 6.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo trikrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 5. 2002, odločitev do 22. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70%,
2. kvaliteta – 20%,
3. komercialno-plačilni pogoji – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Jančar Stanislavu, tel.
02/521-15-23 in 02/527-15-90.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Vrtec Murska Sobota
Št. 405-8/2002
Ob-64615
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana; tel. 01/244-11-76; faks
01/244-12-69; elektronski naslov: branka.abramovic-piasevoli@mszs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijska oprema za izvajanje pouka fizike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb za posamezen sklop
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od 1 do 15.
4. Kraj dobave: srednje šole na različnih lokacijah v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skladno z
najugodnejšo ponudbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3/VII. Kontaktna oseba je
tajnica Nataša Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije: 6.000 SIT; način plačila: virmansko ali
s
položnico
na
žiro
račun
št.
50100-630-10014 – izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklicna št.: 18
33111-7141998-40500802.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče, soba št. 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 13. uri, Trubarjeva
3/V (sejna soba št. 40), Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti zahtevane bančne garancije ali menice v višini in na način, ki je v
skladu z vzorci za resnost ponudbe, za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik plača opremo 30 dni po dobavi na lokacije šol 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: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 6. 2002, datum odločitve o
sprejemu ponudbe najpozneje do 15. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična ustreznost, garancija, servis, dobavni rok, možnost preizkusa opreme, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja oziroma kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 0309-5/1-02
Ob-64617
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana – tel. 01/30-77-200, faks
01/43-13-245.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pripomočki, ki se uporabljajo pri zdravljenju
zavarovanih oseb z inkontinenco – specifikacija pripomočkov in količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije – lokacije domov za starejše občane,
socialnovarstveni zavodi in zavodi za usposabljanje – lokacije so navedene v razpisni
dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
sklenjena takoj po koncu postopka izbire
(sklep o izbiri) za obdobje treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba 204 – Darinka
Nikolič; dodatna pojasnila se lahko zahtevajo le v pisni obliki na faks 01/43-13-245.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno prevzame vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Zainteresirani ponudnik, ki
želi prevzeti razpisno dokumentacijo mora
predložiti pooblastilo za prevzem razpisne
dokumentacije iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki ponudnika (naziv, naslov, št. telefona in faksa, davčna številka).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. marec 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba 051, pritličje levo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. marec 2002 ob 10. uri, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana – soba 231.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika,
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2. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke ter druge obvezne dajatve
in poslovne obveznosti v skladu z veljavnimi
predpisi,
5. da je v času predložitve ponudbe pri
Uradu za zdravila RS vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – pravnih
in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost prometa na debelo ter da so medicinsko tehnični pripomočki, ki so predmet ponudbe,
vpisani v register medicinskih pripomočkov
pri Uradu za zdravila RS,
6. da predloži:
– če je ponudnik pravna oseba: potrjen
obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3 oziroma enakovreden obrazec izpolnjen s strani
ponudnikove banke v primeru, če je ponudnik že ukinil žiro račun pri Agenciji za plačilni promet ter bilanco stanja, bilanco uspeha in izkaz denarnih tokov za leto 2000,
– če je ponudnik samostojni podjetnik:
davčno napoved za leto 2000 in poročilo
ponudnikove banke o povprečnem stanju
na žiro računu in morebitnih blokadah le-tega in bilanco stanja, bilanco uspeha ter izkaz denarnih tokov za leto 2000.
Iz predloženih dokumentov mora izhajati, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega
žiro računa.
7. da predloži seznam ključnega osebja
ponudnika odgovornega za izvedbo pogodbe,
8. predloži izjavo, da v ponudbi ni posredoval zavajajočih podatkov,
9. da predloži izjavo, da bo zagotavljal
naročene količine za vse razpisane vrste
pripomočkov, za katere odda ponudbo,
10. da predloži izjavo, da nudi najmanj
30 dnevni plačilni rok,
11. da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo inkotinenčnih pripomočkov fco domovi za starejše občane, socialnovarstveni
zavodi in zavodi za usposabljanje, razloženo v poslovne prostore le-teh,
12. da predloži izjavo, da nudi dobavni
rok, ki ni daljši od 48 ur,
13. da predloži izjavo, da je poslal skupaj s ponudbo vse vzorce pripomočkov s
tehnično dokumentacijo,
14. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 6,000.000 SIT veljavno najmanj do vključno 22. 5. 2002,
15. da predloži izjavo banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro
izvedbo prevzetih obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 22. 5. 2002, naročnik bo
odločitev o izbiri ponudnika sprejel predvidoma do 25. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ponudbe ocenjeval po naslednjih
merilih:
– cena 50%,
– kvaliteta 50%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje 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
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Št. 466-1011/2001
Ob-64626
Naročnik Mestna občina Ljubljana je v
Uradnem listu RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002
objavil javni razpis za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za konstruiranje,
izdelavo, dobavo, montažo, poskusni pogon in primopredajo tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.
Zaradi zahtevnosti izdelave in prevoda
ponudbene dokumentacije se je naročnik
odločil za podaljšanje roka oddaje ponudb
z dne 22. 2. 2002 na dan 8. 3. 2002.
Nov datum, do katerega bo potrebno
predložiti ponudbe je 8. 3. 2002 do 10.
ure. Odpiranje ponudb bo potekalo istega
dne, 8. 3. 2002 ob 10.30, v prostiorih
MOL MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-64411
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02,
elektronski naslov: sprejem@pivka.si, tel.
05/721-01-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dovozne rampe v I. nadstropje in ureditev okolice Zdravstvene postaje Pivka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Pivka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del: maj 2002, dokončanje del 100 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.

16 / 22. 2. 2002 / Stran 1809
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, kontaktna oseba: Šabec Ludvika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu občine vsak delovni dan do 28. 3. 2002 med 8.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun Banke Slovenije, št.
01000-0100016298, s pripisom Dostopna
rampa Zdravstveni dom Pivka – razpisna
dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 28. 3.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka; v tajništvo občine Pivka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 3. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponujenih del in veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 – 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del,
– da je sposoben razpisano delo izvesti
v zahtevanem roku – 100 dni,
– da so ponudbene cene fiksne do konca izvedbe del,
– da bo razpisana dela izvedel v skladu z
Zakonom o graditvi objektov,
– da daje garancijo za gradbena dela 5
let, za streho in fasado pa 10 let, upoštevajoč od zapisniško opravljenega prevzema del,
– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti,
– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 5. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 18. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (70 točk),
2. reference ponudnika (10 točk),
3. daljši garancijski rok (10 točk),
4. ugodnejši plačilni pogoji (10 točk).
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Št.

Merilo

1.

Ponudbena cena

2.

Reference ponudnika
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Št. točk

3.

Daljši garancijski rok

4.

Ugodnejši plačilni pogoji

najnižja
druga najnižja
tretja najnižja
ostale
Izvedba dveh
objektov podobnega
obsega v zadnjih treh
letih
Izvedba enega objekta
podobnega obsega v
zadnjih treh letih
ostalo
15 let za vsa dela
10 let za vsa dela
V skladu s pogoji
90 dni
75 dni
V skladu s pogoji

70
65
60
50
10

5
0
10
5
0
10
5
0

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Občina Pivka

Št. 34404-0003/02-232
Ob-64261
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC
135180 Pavlica - Starod, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Pavlica - Starod, Občina Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
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,
telefaks 05/714-12-84, elektronski naslov;
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 26. 2. 2002.
(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 – rekonstrukcija lokalne ceste Starod–Pavlica, II. faza.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 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 dne
26. 3. 2002 ob 10. uri na naslovu: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica; tajništvo urada župana, 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 1,000.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi, kot
obvezni vsebini 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 dokumnetacijo.
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 2. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 35001-0005/01-011
Ob-64264
1. Naročnik: Občina Komenda.
2. Naslov naročnika: Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, tel. 01/834-32-15, faks
01/834-13-23.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanitarna kanalizacija Suhadole, kanali Su5,
Su6, Su9, Su10, Su17, SU18, v ocenjeni
vrednosti ca. 36,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variante – ponuditi je treba izvedbo,
ki je v celoti v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: dela morajo
biti končana v roku 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v tajništvu
Občine Komenda, Zajčeva ulica 23, 1218
Komenda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10.
uro, še deseti dan po objavi razpisa, to je
do 4. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 11.000 SIT in 20% DDV v
višini 2.200 SIT, skupaj 13.200 SIT, je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Komenda št. 01000-0100002330, sklic
na št. 7130-35001-01. Dokazilo o vplačilu
je obvezno predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo prispela po
pošti ali bo osebno izročena v tajništvo Občine Komenda najkasneje do 11. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komenda, tajništvo, Zajčeva ulica 23, 1218 Komenda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 11. 3. 2002
ob 10. uri v sejni sobi Občine Komenda,
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni po
zaključku razpisa.
Plačila v roku 60 dni po potrjenih mesečnih situacijah za izvršena dela.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opcija
ponudbe je 60 dni.
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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): naročnik bo za razpisana dela 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: pravni status ponudnika:
d.d., d.o.o., s.p.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena v SIT brez DDV;
2. rok izvedbe;
3. garancija;
4. druge ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v istem roku in času bodo projekti na
vpogled na Občini Komenda, Zajčeva ulica
23, Komenda, vendar po predhodni najavi
na tel. 01/834-32-15.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 18. 3. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Komenda
Št. 2/02
Ob-64269
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje cest v občini Velike Lašče 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: oddaja po sklopih ni predvidena, ponudba mora zajemati vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: območje občine Velike
Lašče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 4. 2002, dokončanje 30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
Majda Zidar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
dan od 8. do 10. ure do vključno 4. 3.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z virmanom na transakcijski račun Občine Velike
Lašče, št. 01000-0100000293, sklic
1232201 pri Banki Slovenije v Ljubljani.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 2002 ob 11. uri v prostorih
občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike
Lašče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve o sprejemu ponudbe 29. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, plačilni pogoji, reference na področju nizkih gradenj (podrobneje v razpisni
dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Občina Velike Lašče
Št. 01/02
Ob-64271
1. Naročnik: Občina Razkrižje.
2. Naslov naročnika: Šafarsko 42,
9240 Ljutomer; tel. 02/584-99-00, faks
02/584-99-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
in obnova obstoječega asfaltnega vozišča in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda na OJP Šprinc – državna meja z
Republiko Hrvaško, v skupni dolžini
1480 m in širini vozišča 3 m + 2 x 0,5 m
bankine.
Orientacijska
vrednost
del
je
18,500.000 SIT (brez 20% DDV).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šprinc.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
največ 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer – uprava občine – tel. 02/584-99-00, faks
02/584-99-01; Goran Ohman, strok. sodelavec Občine Razkrižje.
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(b) Čas v katerem se lahko prevzeme
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, na sedežu Občine Razkrižje in sicer od datuma objave javnega razpisa 22. 2. 2002 do 18. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT, virmansko, na TRR
01000-0100013776. Na dokazilu o vplačilu mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 25. 3.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Razkrižje, Šafarsko 42,
9240 Ljutomer, v zapečateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za obnovo
občinske javne poti Šprinc – državna meja“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 25. 3. 2002 ob 13. uri; Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od orientacijske vrednosti del, katera
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pisna
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo z vsemi dokazili, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponudnika
40 dni šteto od izteka roka za predložitev
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(40%), plačilni rok (30%), garancijska doba
(20%), rok izvedbe del (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Občina Razkrižje
Ob-64396
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri gradnji plinovodnega omrežja in priključkov.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja maj 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Področje investicij in trženja, soba P 3, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/588-96-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT. Znesek plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem
na št. RIS-4/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 27. 3.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 27. 3. 2002 ob 12. uri,
v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25,000.000 SIT, z veljavnostjo do 27. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
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– finančno stanje,
– letni obseg prihodkov,
– minimalno število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– garancijske doba,
– rok plačila,
– reference,
– poznavanje pogojev za opravljanje
asfalterskih del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 5. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 17. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-64397
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri gradnji plinovodnega omrežja
in priključkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja maj 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Področje investicij in
trženja, soba P 3, vsak delovni dan med 8. in
14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel. 01/588-96-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT. Znesek plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem
na št. RIS-5/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 27. 3.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 27. 3. 2002 ob 13.30,
v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
7,000.000 SIT, z veljavnostjo do 27. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– finančno stanje,
– letni obseg prihodkov,
– minimalno število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– garancijske doba,
– rok plačila,
– reference,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 5. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 17. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 085-02/2002-1/2
Ob-64440
1. Naročnik: Občina Tabor.
2. Naslov naročnika: 3304 Tabor, Tabor 25, tel. 03/705-70-80, faks
03/705-70-81, e-pošta: obcina.tabor@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadomestni poslovni objekt z zunanjo ureditvijo,
ki obsega pritličje in mansardo za potrebe Občine Tabor, Pošte Slovenije in občinske knjižnice. Tlorisne velikosti /v
obliki črke L/, dim 23,85 x 20 m, dimenzija krakov: 9 in 6,61 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tabor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 4.
2002, v l. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Navor, d.o.o.,
Ulica XIV.divizije 12, 3000 Celje, Rovan-G.
Nataša, dig.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na TRR. št.
02234-0013743784, pri NLB d.d. za Navor d.o.o., pred dvigom dokumentacije, s
pripisom “nadomestni poslovni objekt v Taboru“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tabor, Tabor 25, 3304
Tabor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 2002 ob 12. uri v prostorih
Občine Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 5% ponudbene
cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: z mesečnimi situacijami v min. brezobrestnem
valutnem roku 60 dni oziroma 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb; 2. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 65%, usposobljenost ponudnika
15%, reference 15%, plačilni rok 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 15. 2. 2002.
Občina Tabor
Št. 110-1/02
Ob-64472
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: AC Krška
vas–Obrežje; gradnja mostu 5-1 (levi ob-

Št.

jekt), nadvoza 4-1 in viadukta 6-1, ter
rušitve 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:
– most 5-1 čez Krko – levi objekt,
– nadvoz 4-1,
– obvoz hitre ceste H1 med gradnjo,
– deviacije poljske poti 1-2;
sklop 2: – viadukt 6-1 Čatež;
sklop 3: – rušitve stanovanjskih in gospodarskih objektov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Krška vas–Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja:
sklop 1:
– gradnja mostu 5-1 (levi objekt) – 15
mesecev od uvedbe izvajalca v delo,
– ostalo – 6 mesecev od uvedbe izvajalca v delo;
sklop 2:
– viadukt 6-1: levi objekt – 9 mesecev
od uvedbe izvjalca v delo;
sklop 3:
– rušitev stanovansjkih in gospodarskih
objektov (vključno z odvozom na deponijo)
je 4 mesece 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. Strokovne informacije posreduje mag. Barbara
Škraba. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Nadzor Ivančna Gorica, Stantetova 6, tel.
78-78-663, faks 78-78-664.
(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: 50.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za sklop 1; 50.000 SIT
za sklop 2; 30.000 SIT za sklop 3; oziroma
100.000 SIT za vse razpisane sklope 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 12. 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 12. 4.
2002 ob 10. uri, na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet, Langusova 4, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 21,600.000 SIT za sklop 1, v
višini 18,800.000 SIT za sklop 2 in v višini
3,600.000 SIT za sklop 3. 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 v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 1. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 24. 5. 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 Uradnem listu RS, št. 83-84 z dne
26. 10. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
15. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-64480
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, po pooblastilu investitorja
Mestne občine Kranj Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je izgradnja fekalnega (822 m)
in meteornega (937 m) kanala od komunalne cone II. Primskovo do obstoječega kanala ob vzhodni obvoznici:
– fekalni kanal Dn 400 Sn 8817 m,
– fekalni kanal Dn 630 Sn 85 m,
– meteorni kanal Dn 800560 m,
– meteorni kanal Dn 1000377 m.
Predvidena vrednost del je 80,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del april
2002. Rok izvedbe do 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
– po telefonu 04/28-113-00,
– pisno po faksu 04/28-113-01,
– osebno po predhodni najavi,
– dne 11. 3. 2002 ob 10. uri ogled trase z zbirnim mestom pri komunalni coni II.
Primskovo (ob krožišču na cesti Kranj –
Brnik).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 2. 2002
do 18. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT materialnih stroškov plačati na Ž.R. Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj
št. 51500-601-10607, pri čemer navedite
namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za kanal komunalna cona II. Primskovo“
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 3. 2002 ob 12. uri na Komunali
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo do 30. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izgradnjo kanala v predvidenem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 4. 2002.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 27. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50, rok izvedbe 25, garancijska doba 15 in
reference 10.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Komunala Kranj, JP, d.o.o.
Št. 1/2002
Ob-64539
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04/25-69-444.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija oddelka intenzivne nege.
(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: Bolnišnca Golnik - Kopa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in javna naročila, R. Potočnik.
(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: 10.000 SIT z gotovino na
blagajni bolnišnice ali na ŽR št.
51500-603-34158.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na upravi.
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 skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme imeti blokiranega ŽR.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponujena cena, finančna usposobljenost ponudnika, plačilni pogoji, rok dokončanja del,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo za izračun ponudbene
cene ponudnika točkoval po formuli Ct =
15 x (1 - (Ci - Cn/Cn)) pri čemer Ct pomeni
št. točk, ki jih prejme ponudbena cena ponudnika, Ci ceno ponudnika i in Cn najnižjo
ponudbeno ceno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Ob-64557
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,
Sv.Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
tel. 02/70-32-007, faks 02/70-33-021.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega cevovoda.
Ocenjena vrednost del je 18,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: v Občini Sveta Ana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj - junij.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, tel. 02/70-32-007.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 29. 3. 2002, vsak dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na transakcijski račun naročnika št.
01000 100010866 sklic 2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti javnega naročila in mora veljati še 30
dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): v skladu z zakonom 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 3. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene 88%, število izvedenih gradenj 6%, rok plačila situacij 6%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Občina Sveta Ana
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Št. 34400-0003/01
Ob-64604
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel./faks 01/78-77-697, 01/78-78-385.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
ročno asfaltiranje posameznih odsekov
cest, ter postavljanje prometne signalizacije.
(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: Območje občine Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 4.
2002, konec 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Ivančna Gorica, Referat za komunalne zadeve, Jereb Tone, oziroma tajništvo Tatjana Markelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu s
24. členom ZJN ni omejitve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na podlagi zahteve ponudnika bo izstavljen račun v višini 5.000 SIT
za stroške razpisne dokumentacije. Znesek
je potrebno plačati pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Po pošti
poslane ponudbe na naslov do 3. 4. 2002
do 8. ure. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena ter označena “Ne odpiraj, ponudba,
asfaltiranje 2002”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 9. uri na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija navedena v razpisu.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
finaciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 3. 6. 2002, predvideni datum
odločitve sprejema je 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Št.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe v kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice zahtevati odškodnino iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2002.
Občina Ivančna Gorica
Št. 01/320502
Ob-64625
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana; tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda, kanalizacije in cest v Podutiku v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje urejanja ŠS
3/1 Podutik v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek april
2002, dokončanje december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6,
Ljubljana, Maja Kač, tel. 01/251-28-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-845-62004, MOL,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, pri
plačilu se sklicujte na št. 466-1408/97, s
pripisom Razpisna dokumentacija – komunalna infrastruktura v Podutiku.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6,
Ljubljana, sejna soba III. nadstropje, dne
27. 3. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o obliki poslovnega sodelovanja.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti dokazilo, da je njegov letni promet v letu
2001 presegel 600,000.000 SIT. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da je v zadnjih treh letih zgradil vsaj 2 km sanitarne
kanalizacije za naročnika po ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 80 točk,
– reference – zgrajena sanitarna kanalizacija do 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
11. 2. 2002, Ob-63714.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 363-02-9/01
Ob-64304
V javnem razpisu za najem s postopnim
odkupom – leasing neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v Ljubljani,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63217, št. 785, se pri
17. točki Merila za ocenitev ponudb popravijo in se pravilno glasijo:
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. konkurenčnost cen – pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se
izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno veljavne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno za m2 poslovnih prostorov (seštevek skupne uporabne površine – brez površine garažnih
oziroma parkirnih mest v objektu ter
skupnih prostorov, ki služijo stavbi kot
celoti in so v souporabi), ki se pomnoži
z vplivnostnim faktorjem 0,6 tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100;
2. lokacijska ustreznost – skupaj do 30
točk;
3. ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah:
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3.1. odgovarjajoča velikost prostorov –
skupaj do 10 točk;
3.2. odgovarjajoče število in namembnost prostorov – skupaj do 10 točk:
3.3. razmerje seštevek skupne uporabne površine/ uporabna površina glavnih
prostorov – skupaj 10 točk;
3.4. prostori tvorijo funkcionalno zaključeno celoto – skupaj do 10 točk;
3.5. odgovarjajoče finalne obdelave prostorov – skupaj do 10 točk;
3.6. odgovarjajoča opremljenost prostorov z instalacijami – skupaj do 10 točk;
3.7. zagotovljeno upravljanje objekta –
10 točk;
3.8. zagotovljena možnost parkiranja –
skupaj 10 točk.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Popravek
Št. 313-1/2001-1
Ob–64406
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za opravljanje
posebno zahtevnih strokovnih storitev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
11. 2. 2002, Ob-63701, strani 1145,
1146, se popravijo naslednje točke:
10. točka se pravilno glasi: Datum, čas
in kraj odpiranja ponudb: dne 1. 3. 2002
ob 14. uri, v sejni sobi Sektorja za investicije Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Dunajska 105, 1. nadstropje.
17. točka se pravilno glasi: Merila za
ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference ponudnika 25%,
– roki 5%.
18. točka se pravilno glasi: Morebitne
druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Pisna vprašanja naročniku so možna,
vendar morajo prispeti na njegov naslov najkasneje do 28. 2. 2002. Naslov: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Ljubljana, Dunajska 105.
Ministrstvo za zdravje RS
Št. 1-010/14
Ob-64282
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-57-40,
faks 01/43-26-090.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: številka kategorije
14, predmet storitve: čiščenje stavb.
Vrsta storitev je opredeljena v specifikaciji in opisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Storitve zajemajo redno in dodatno čiščenje. Naročnik si v času trajanja
pogodbe pridržuje pravico do spremembe
kvadrature čistilnih površin, navedenih v razpisni dokumentaciji, glede na spremembe
potreb, na katere nima vpliva (npr. povečanje ali zmanjšanje števila oddelkov, otrok,
pomanjkanje finančnih sredstev ipd.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega naročila je čiščenje prostorov Vrtca Ljubljana Center v skupni izmeri 10083 m2 notranjih talnih površin ter
724 m2 teras in balkonov.
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Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo na del razpisanega javnega naročila (sklop). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati
vse vrste storitev navedene v specifikaciji.
Javno naročilo je razdeljeno v naslednje
sklope:
1. sklop: enota Ane Ziherl (zajema objekt na Resljevi 14 in Čufarjevi 14), v skupni
izmeri 2472 m2 notranjih talnih površin ter
343 m2 teras.
2. sklop: enota Poljane (zajema objekte
Strossmayerjeva 3, Poljanska 21, Zemljemerska 9 in Poljanska 12) v skupni izmeri
1520 m2 notranjih talnih površin ter 35 m2
teras.
3. sklop: enota Klinični Center (zajema
objekt na Bohoričevi 36) v skupni izmeri
951 m2 notranjih talnih površin.
4. sklop: enota Prule (zajema objekte
Praprotnikova 2, Stara Ljubljana, Ulica na
grad 2 a, Zvonarska 3 in Janežičeva 13) v
skupni izmeri 2011 m2 notranjih talnih površin, 140 m2 teras in 10 m2 balkonov.
5. sklop: enota Vodmat (zajema objekte
Korytkova 24, Korytkova 26 in Bolgarska
20) v skupni izmeri 1594 m2 notranjih talnih
površin in 138 m2 teras.
6. sklop: enota Dr. France Prešeren (zajema objekte Prešernova 29, Erjavčeva 29
in Puharjeva 4) v skupni izmeri 1535 m2
notranjih talnih površin, 48 m2 teras in 10 m2
balkonov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, v objektih na
navedenih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
1. 6. 2002, zaključek 31. 5. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu
naročnika, po predhodni najavi v tajništvu
vrtca pri tajnici Sonji Fijavž, tel.
01/300-57-40, faks 01/43-26-090.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: vodja službe za prehrano in zdravstveno
higienski režim, Radmila Bosnić, univ. dipl.
org., tel. 01/300-57-45.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
27. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 13.000 SIT plus DDV. Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
50100-603-40568, sklic na št. 29213,
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 27. 3. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti

na naslov naročnika: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska 12, tajništvo, prevzemnica je
tajnica Sonja Fijavž, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 3.
2002. ob 8.30 na naslovu Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana (pedagoška soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT. Bančna garancija mora
biti veljavna do 24. 5. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: poleg z zakonom določenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da predloži pravilno ponudbo skladno
z navodili naročnika,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da predloži opis tehnologije čiščenja v
skladu z navodili naročnika,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave
oziroma kopije sklenjenih pogodb,
– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji,
– da ponudnik ni predložil zavajajočih podatkov o izpolnjevanju 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 skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
24. 4. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: ob
upoštevanju vseh zahtev naročnika: najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni
rok. Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti
naslovljene in jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za opravljanje storitev čiščenja. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 13. 2. 2002.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-64298
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.
3. (a) Vrsta in in opis storitve ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih: storitev:
– sklop A – zemeljska dela za izgradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih
objektov,
– sklop B – izvajanje posekov pod
elektroenergetskimi vodi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dovoljeno je oddati ponudbo za posamezen
sklop.
5. Kraj izvedbe: območje Elektro Celje,
d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v letu 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik,
tel. 03/420-14-73, v sobi 408/IV oziroma
411/IV, dodatne informacije pa za sklop A
pri Antonu Povše, tel. 03/420-12-61, za
sklop B pa pri Leopoldu Prevolnik, tel.
03/420-12-08.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.200 SIT + DDV
za posamezen sklop na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko
1207, ali na blagajni podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 3. 2002 ob 9. uri za sklop A; ob
12. uri za sklop B.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT za sklop A in 300.000 SIT
za sklop B ali depozit na žiro račun.

Št.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: vsi 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
eno leto.
17. Merila za ocenitev ponudb: za
sklop A:
– cena,
– referenca,
– odzivnost.
Za sklop B je 100% merilo cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., za
sklop A: Anton Povše, inž. el., tel.
03/420-12-61; za sklop B: Leopold Prevolnik, univ. dipl. inž. el., tel.
03/420-12-08.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Elektro Celje, d.d., Celje
Ob-63314
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, faks 01/476-98-15, tel.
01/476-98-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izbor izvajalcev za izvajanje
psihološkega testiranja učencev sedmih
razredov osnovnih šol s testom MFBT.
Poleg testiranja prevzame izvajalec tudi izvedbo vseh pripravljalnih del (dogovarjanje
s šolami,svetovalnimi delavci) ter tudi računalniško obdelavo rezultatov. Naročilo bo
opravljeno, ko bo izvajalec ZRSZ posredoval diskete in sezname z obdelanimi podatki. Skupna vrednost je 24,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo samo za oddajo
celotne storitve.
5. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah v Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možna je samo ponudba, ki popolnoma
ustreza postavljenim zahtevam.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden za-
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četek dela je april, dokončanje pa september 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška ulica 12,Ljubljana,
Barbara Gregorič, tel. 01/476-98-55,
e-mail: barbara.gregoric@ess.gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 2. do
12. 3. 2002, v vložišču CS, ZRSZ, Glinška
ulica 12, Ljubljana, vsak delovnik od 9. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 2002, ZRSZ, Glinška ulica
12, Ljubljana, mala sejna soba, ob 12.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z Zakonom 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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: 15. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: so v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 7/02
Ob-64400
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: revizije projektov.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija-Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po sklenitvi pogodbe do 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Vlasta Živec tel. 01/478-80-44,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III.nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT je potrebno je potrebno
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 1% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko vnovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
Ponder

1.0
2.0
3.0
4.0

Reference ponudnikov (R)
Kadri za izvedbo razpisanih
del (K)
Opremljenost ponudnikov
za izvedbo razpisanih del (O)
Cena (ponudbena vrednost) (C)

0,4
0,5
0,1
1,0

M = 0,4xR + 0,5xK + 0,1xO
M = faktor meril ponudnika
R = reference ponudnika
K = kadri za izvedbo del
O = opremljenost ponudnika
C = ponudbena vrednost (cena)
Naročnik bo ugotavljal najugodnejšega
ponudnika po naslednji formuli:
C (št. ur x vrednost ure)
Ku = ——————————————————
M (število točk)
Ku = koeficient ugodnosti
C = ponudbena vrednost (cena)
M = faktor meril ponudnika
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najnižje razmerje (Ku) v zgornji formuli.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 464-63/2002
Ob-64448
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izbira izvajalca za izdelavo
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem
pritožb v postopkih denacionalizacije –
sklic po prilogi 1A in 1B-2 pravne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se bo izvršilo v dveh sklopih.
Prvi sklop je izbira izvajalca za izdelavo
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v postopkih denacionalizacije v vrednosti 9,826.000 SIT (vključno z DDV).
Drugi sklop je izbira izvajalca za izdelavo
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v postopkih denacionalizacije v vrednosti 9,826.000 SIT (vključno z DDV).

Ponudnik lahko odda dve ponudbi, ločeno za prvi ali za drugi sklop.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek storitve
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje storitve 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu pravne službe. Dodatne informacije so na voljo
pri Tanji Hofman na tel. 01/478-91-39.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času do roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 8. ure dne 28. 3.
2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah in označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“, številko javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter
navedbo predmeta razpisa in navedbo sklopa 1 ali 2 na prednji strani ter polnim naslovom ponudnika na zadnji strani.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 3. 2002 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina ponudnikov mora pripraviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, kjer je potrebno natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navesti imena in
ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo odgovorne 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: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe ob izpolnjevanju
pogojev definiranih v razpisni dokumentaciji. Posamezni izvajalec mora biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom ali pravniškim državnim izpitom in mora imeti večletne izkušnje z delom na področju denacionalizacije.
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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki morajo biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim pravosodnim izpitom ali pravniškim državnim izpitom in morajo imeti izkušnje z
delom na področju denacionalizacije.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni od
odpiranja ponudb. Na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih bo naročnik na podlagi poročila posredoval ponudnikom obvestilo o oddaji naročila.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– splošne reference,
– dosedanje izkušnje z delom na področju denacionalizacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: za vsak rešen spis v zvezi z reševanjem pritožb v postopku denacionalizacije
je določena cena 33.000 SIT, vključno z
DDV.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS, Ljubljana
Ob-64460
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/49-221.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: redno letno vzdrževanje občinskih cest v občini Krško.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in spremljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za vse
sklope (območja) ali samo za posamezne
sklope, in sicer:
a) 1. območje: Senovo, Brestanica, Rožno – Presladol in Koprivnica,
b) 2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško levi breg + most,
c) 3. območje: Veliki trn, Raka, Leskovec pri Krškem, Krško desni breg, Senuše,
Veliki Podlog, Krško polje, Gora,
d) 4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 15. 4. 2004, ta rok pa se lahko
skrajša v primeru, da se redno letno vzdrževanje cest zagotovi v eni izmed oblik, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih javnih službah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Romana Pečnik, gr. teh., tel.
07/498-13-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. transakcijskega računa: 01000-0100008150.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 3. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.

Št.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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: navedene v ponudbeni
dokumentaciji:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave- ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve- ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik predloži BON1 ali BON2; samostojni podjetnik predloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudb na podlagi tega javnega razpisa,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev- ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
k) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
l) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
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žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
m) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije,
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami 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, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Občina Krško
Ob-64466
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Zarnikova 3, faks 01/306-14-10, tel.
01/306-14-00.
3. Vrsta in opis storitve: izdelava kompletne projektne dokumentacije (IDP,
PGD PZI, PID in PEL) za arhitekturo,
gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije) za objekte: šest stolpičev
za socialne upravičence v u. o. MS 8/3,
Polje v Ljubljani, morfološka enota 4A/1
v skupni izmeri 7.800 m2 bruto etažnih
površin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: IDP projekti –
30 koledarskih dni po podpisu pogodbe;
PGD projekti – 45 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih IDP projektih; PZI projekti – 30 koledarskih dni po dokončanih in
potrjenih PGD projektih.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3,
Ljubljana, soba 317, III. nadstropje, Olga
Funa, univ. dipl. ek., tel. 01/306-14-00,
faks 01/306-14-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-652-25295, z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo
Šest stolpičev – MS 8/3 Polje“. Naročnik ni
davčni zavezanec.

Stran

1820 / Št. 16 / 22. 2. 2002

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
vložišče.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 22. 3. 2002, Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, ob
13. uri, soba 311 (sejna soba), III. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni in največ 60 dni od prejema
začasnih računov.
13. Pravna povezava skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN-1): sklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja izvedbo
naročila s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1:
– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika, izdana s strani posameznih naročnikov
za izdelano projektno dokumentacijo s področja stanovanjske gradnje v zadnjih petih
letih ter krajša slikovna predstavitev referenčnih projektov. Za izpolnitev tehnične in
poslovne usposobljenosti mora ponudnik
priložiti vsaj eno referenco za izdelano projektno dokumentacijo v enakem obsegu, kot
je predmetno javno naročilo, za vsaj en objekt s področja stanovanjske gradnje, investicijske vrednosti najmanj 250,000.000
SIT in najmanj 2.000 m2 skupne brutto površine stanovanjske namembnosti,
– ustrezna struktura zaposlenih,
– omejitev vrednosti GOI del v odvisnosti od bruto m2: ponudnik se mora v svoji
ponudbi z izjavo zavezati, da vrednost GOI
del po njegovem projektu ne bo znašala več
kot 105.000 SIT/ bruto m2.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 6. 2002, predvideni datum sprejema ponudbe: v skladu z
ZJN – 1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 79%,
– reference 21%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 90315-1/2002-4
Ob-64467
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. točka priloge
1 B - druge storitve .
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge in
sicer:
4.1. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 - 7,
4.2. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 - 8,
4.3. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 - 9,
4.4. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 -10,
4.5. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 -11,
4.6. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 -12,
4.7. usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2002 -13,
4.8. Priprava podatkov DKN za uveljavitev: območje 2002 -14.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 22. 4.
2002, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je določen v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
2. 4. 2002 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-845-62067 sklic
na 18 25127-7130007-00 (št. rač. -4 mesta) 02.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

– če je vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posameznih nalog.
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 3. 6. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge 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: za ponudnike, ki želijo
prvič izvajati to vrsto nalog (naloge 4.1. do
4.7.) je pogoj še pravilno izdelan test.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 10. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90315-3/2002-4
Ob-64468
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. točka priloge
1 B - druge storitve .
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge in
sicer:
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4.1. Transformacija DKN-DOF in uskladitev mej območij: območje 2002 –
16,
4.2. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij: območje
2002 – 17,
4.3. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij: območje
2002 – 18.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 22. 4.
2002, rok dokončnega prevzema je 14. 11.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
2. 4. 2002 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998- (št. rač.-4
mesta) 2002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana,
Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je vsota ponudbenih cen
posameznih nalog, za katere se prijavlja
ponudnik večja od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki nepreklicne bančne garancije na prvi
poziv v višini 5% od vsote ponujenih cen
posameznih nalog.
– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe
je do 3. 6. 20012.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge 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: za ponudnike, ki želijo
prvič izvajati to vrsto nalog (naloge 4.1. do
4.3.) je pogoj še pravilno izdelan test.

Št.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da,
(v skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2002, naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri predvidoma do 10. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 149-02
Ob-64484
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja potovalnih storitev za potrebe Kliničnega centra -1A, št. kateg. 3 in 1B, št. kategorije 17.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum pričetka april 2002 za dobo 1 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 40 (tajništvo) vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 27. marca 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. marec 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. marec 2002 ob 12. uri v predavalnici 3 v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra, Zaloška 7, Ljubljana.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati do 30. 7. 2002.
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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. julija 2002 .Predvideni datum odločitve je mesec april 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena v primeru najave storitev več kot 30 dni pred odhodom 30%,
2. ponudbena cena v primeru najave storitve minimalno 7 dni pred odhodom 10%,
3. plačilni rok 30%, število sklenjenih
pogodb 15%, kadrovska usposobljenost
10%, poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 351-05-22/01
Ob-64489
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI) za
potrebe izgradnje novega objekta
Upravne enote v Tolminu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Upravna enota Tolmin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je po podpisu pogodbe, zaključek
pa po terminskem planu ponudnika, rok izvedbe je 105 dni od podpisa pogodbe.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 3. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
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: 15. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe - skupaj največ 23
točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - 2
točki;
4. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
največ 4 točke;
5. certifikat SIST EN ISO 9001 - 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Pretnar, tel. 01/478-18-33.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Ob-64535
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: spremljanje, ocenjevanje in analiziranje odnosa javnosti
do mestne problematike, do posameznih aktualnih in strateških vprašanj, št.
kategorije 10 iz priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje, Ljubljana, Alenka
Mihelčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun pri Banki Slovenija, št.
01000-010-0000196.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 3. 2002
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 3. 2002 ob 9. uri, kraj odpiranja
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, 29. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-64538
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in in opis storitve ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih: storitev:
I. sanacija in zaščita AB fasadnih površin,
II. sanacija in zaščita opečnih fasadnih površin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklop in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Elektro Celje, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj – junij 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 03/42-01-473, v sobi 408/IV
oziroma 411/IV, dodatne informacije pri
Marijanu Terbovc, tel. 03/42-01-472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 3. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 3. 2002 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun 50700-601-10238.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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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: /
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Marijan Terbovc, prav., tel. 03/42-01-472.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Št. 162/2002
Ob-64560
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC, na najdišču Draga.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano storitev.
5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, odsek Kronovo–Smlednik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno
88 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno
dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko, na ž.r. št. 52100-609-63134, s
pripisom “JR ZAR AC Draga”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 3.
2002 ob 14. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.

Št.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki
nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti obvezno oseba, registrirana in kvalificirana za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
Ponder

1. Reference ponudnikov (R)
2. Kadri za izvedbo razpisanih del (K)
3. Opremljenost ponudnikov (O)
4. Ponudbena cena (C)

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

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
naročnik skladno z razpisno dokumentacijo
upoštevali štiri merila in sicer:
1. Reference ponudnikov (R) – od 1 do
20 točk; ponder 0,5:
Ponudnik ima kot glavni izvajalec izkušnje z vodenjem izkopavanj na istovrstnih ali
sorodnih najdiščih po vsebini in obsegu (štejejo reference v zadnjih 10 letih) – vsaka
referenca 3 točke (skupno največ 15 točk)
Ponudnik ima kot glavni izvajalec izkušnje z vodenjem izkopavanj na arheoloških
najdiščih, ki pa po vsebini in obsegu niso
primerljive s predmetom naročila (štejejo reference v zadnjih 10 letih) – vsaka referenca 1 točko (skupno največ 5 točk)
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Kot reference ponudnika bo naročnik
upošteval reference direktorja (vodje) izkopavanja, ker je izdaja dovoljenja za izkopavanje, skladno s Pravilnikom o postopku za
izdajo dovoljenja za arheološka izkopavanja
(Ur. l. RS, št. 113/00), možna samo fizični
osebi – direktorju (vodji) izkopavanja.
Kot istovrstna ali sorodna najdišča po
obsegu bo naročnik pri točkovanju upošteval samo tista izkopavanja, katerih pogodbena vrednost del dosega vsaj 90% ponudbene cene izkopavanj, za katera ponudnik
konkurira.
2. Kadri za izvedbo del (K) – od 1 do 20
točk; ponder 0,6:
Število diplomiranih arheologov v terenski
ekipi, ki imajo izkušnje z vodenjem obsežnih
arheoloških izkopavanj na istovrstnih ali sorodnih najdiščih po vsebini in obsegu) (štejejo
reference v zadnjih 10 letih) – vsak ustrezen
član šteje 3 točke (skupno največ 18 točk
Kot izkušnje z vodenjem naročnik smatra koordinacijske in vodstvene sposobnosti članov terenske ekipe – univerzitetnih
diplomiranih arheologov, ki so bile že izkazane v konkretnih primerih. Naročnik v tem
primeru ne zahteva, da član izpolnjuje pogoje 3. člena Pravilnika o postopku za izdajo dovoljenja za arheološka izkopavanja. Ta
pogoj mora izpolnjevati samo direktor izkopavanj. Dovolj je, da član ekipe izkazuje, da
je bil udeležen pri obsežnem arheološkem
izkopavanju na istovrstnem ali sorodnem najdišču in je tam koordiniral več sektorjev ali
vodil vsaj en sektor.
Za obsežna arheološka izkopavanja naročnik smatra tista izkopavanja, ki po obsegu dosegajo vrednost vsaj 90% ponudbene
cene izkopavanj, za katera ponudnik konkurira.
Direktor izkopavanja ima več kot 5 let
delovnih izkušenj kot diplomirani arheolog
1 točka
Direktor izkopavanja ima več kot 10 let
delovnih izkušenj kot diplomirani arheolog
2 točki
3. Opremljenost ponudnika (O) – od 1
do 10 točk; ponder 0,5:
Ponudnik mora predložiti dokaze, da razpolaga z ustrezno opremo in infrastrukturo
potrebno za arheološko izkopavanje, dokumentiranje, primarno konzerviranje in začasno hranjenje arhiva najdišča.
Ponudnikova oprema in infrastruktura sta
zelo ustrezni: 10 točk
Ponudnikova oprema in infrastruktura sta
ustrezni: 5 točk
Ponudnikova oprema in infrastruktura sta
manj ustrezni: 1 točka
Šteje se, da sta ponudnikova oprema in
infrastruktura ustrezni, v kolikor ponudnik
razpolaga vsaj z naslednjo opremo:
– teodolit s pripadajočo opremo;
– 2 nivelirja s pripadajočo opremo;
– 4 fotoaparati (z najmanj dvema širokokotnima objektivoma);
– 5 trasirk (vel. 2 m);
– 3 tračni metri (dol. 50 m) na arheologa
(vodjo sektorja);
– 3 tračni metri (dol. 5 – 10 m) na arheologa (vodjo sektorja);
– 1 risalna deska s pripadajočim risalnim priborom na arheologa (vodjo sektorja).
Šteje se, da sta ponudnikova oprema in
infrastruktura zelo ustrezni, v kolikor ponudnik
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predloži dokaze, da razpolaga z opremo navedeno in infrastrukturo iz predhodne alinee
in ta oprema podpira digitalno zajemanje, shranjevanje in obdelavo terenskih podatkov
Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:
Ci – Cn
Ct = 30 x (1- (———-————))
Cn
Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i
Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže
največje število točk (T) po naslednji formuli:
T = 0,5xR + 0,6xK + 0,5xO + 0,5xCt
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000
Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z
javnim naročilom JR ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 4 z dne
18. 1. 2002, Ob-62476.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Št. 344-06/02-01
Ob-64561
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 03/839-33-00, faks
03/839-33-05, e-mail: obcina.mozirje@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih
gozdovih na območju Občine Mozirje v
letu 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti in ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Mozirje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
pričeti z deli po sklenitvi pogodbe najkasneje v mesecu maju in dokončati z izvajanjem
razpisnih del najkasneje do 31. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se zahteva na Občini Mozirje,
Vinko Jeraj, tel. 03/839-33-12, dodatne
informacije pa na Zavodu za gozdove RS,
OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, Jože Jeraj 03/583-10-63.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
vključno 27. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
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ni 10.000 SIT na TRR naročnika št.
01000-0100018723.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, tajništvo občine-Metka
Paučnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 4. 2002 ob 12. uri v prostorih sejne sobe Občine Mozirje-drugo nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila v skladu z roki v pogodbi, ki je
obvezna sestavina razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 75
dni po dnevu odpiranja ponudb, naročnik
bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do
8. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
vrednost razpisanih del do 85 točk, ustreznost delovnih sredstev do 9 točk, reference
do 6 točk, podrobnejša opredelitev kriterijev je navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Občina Mozirje
Št. 3/19-02-46/08
Ob-64608
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, faks 04/237-31-06, tel.
04/237-31-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izdelava projekta PGD, PZI in PZR za več stanovanjskih enot (50 – 60 stanovanj) v naselju
Drulovka – vrsta storitve 1A 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj –
Drulovka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
je 120 dni po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Oddelek za okolje in prostor –
Franc Nadižar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 14.
ure, vsak delavni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000,00 je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Mestne
občine
Kranj,
št.
TRR
01000-0100006404.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 3. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj – Oddelek za gospodarske
javne službe – soba št. 212.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 20. 3. 2002 ob
13. uri, v sobi št. 20.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančnih zavarovanj za resnost ponudb ni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen) v skladu z Zakonom o javnih naročilih: /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: drugih posebnih pogojev ni.
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: ni.
(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 22. 4. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – maks. 75 točk (najnižja cena × 75 točk/ponudbena cena),
– rok izvedbe – maks. 10 točk (do 100
dni 10 točk, od 101 do 120 dni 5 točk, nad
120 dni 0 točk),
– plačilni pogoji – maks. 5 točk (od 61
do 90 dni 5 točk, 60 dni 0 točk),
– reference – maks. 10 točk (vsaka referenca 2 točki maks. 10 točk).
Najcenejši ni nujno, da je najugodnejši.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Mestna občina Kranj

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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. 64/02
Ob-64449
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna
knjižnica.
2. Naslov naročnika: Ljubljana,Turjaška
1, tel. 01/20-01-100, faks 01/25-13-052.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška strojna oprema (3-letne – sukcesivne dobave na podlagi 3.odstavka 19. člena
ZJN – 1).
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju 3 let ali do izvedbe novega razpisa s tega področja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Narodna in
univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Turjaška
1, Janez Groznik, tel. 01/20-01-180.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
objave od 8. do 13. ure v prostorih tajništva, soba 117.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni odkupnine.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 3. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Turjaška 1.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v 1.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora poleg splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu
ZJN-1, izpolnjevati še pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: prijava mora veljati 3 leta, izvedba
II. faze po navodilih iz razpisne dokumentacije.

Št.

12. Merila za ocenitev ponudb: v izvedbeni fazi je edino merilo najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana
Ob-64469
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota , Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka
6,
tel.
02/512-31-00,
faks
02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: različno
blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine blaga:
– A) – pisarniški material – razni,
– B) – pisarniški material – tiskani
obrazci,
– C) – papirna konfekcija,
– D) – pralna sredstva za pralnico,
– E) – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko),
– F) – operacijsko perilo,
– G) – delovne obleke,
– H) – vrečke za smeti,
– I) – krpe za čiščenje,
– J) - sredstva za čiščenje in vzdrževanje tal,
– K) – razna sredstva za čiščenje, dezinfekcijo in osebno higieno,
– M) – sredstva za higieno v velikih kuhinjah,
– N) – embalaža za pakiranje hrane.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino na dve ali več skupin. V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati
vse artikle in celotno navedeno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 12 mesecev. Sposobnost se prizna za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota.
Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave pa do 22. 3. 2002, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
na žiro račun 51900 – 603 – 32361 s
pripisom “ JR za različno blago“
6. (a) Datum in ura do kdaj se sprejema prijava: do vključno 22. 3. 2002 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave niso možne.
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 razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe bo predvidoma
19. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe po predvidoma 26. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
blaga (artiklov) v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo ponudniki obveščeni v pisnem
povabilu (69, člen ZJN). Ponudniki, ki se
želijo prijaviti za skupino B, lahko ob dvigu
razpisne dokumentacije dobijo nekatere
vzorce za tiskane obrazce.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlane zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-64481
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul.dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
ostalo prehrambeno blago po naslednjih sklopih:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina,
2. presno meso – perutnina,
3. ribe – sveže in zamrznjene,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. kruhi,
8. zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sveže sadje,
10. suho sadje,
11. vloženo sadje,
12. sveža zelenjava,
13. zamrznjena zelenjava,
14. vložena zelenjava,
15. olje in maščobna živila,
16. testenine in različne jušne zakuhe,
17. moke,
18. riž, kaše in kosmiči,
19. jajca,
20. ostalo prehrambeno blago.
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(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, skladišče
kuhinje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo za en sklop, za
dva ali več sklopov skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 12 mesecev. Sposobnost se prizna za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in kontaktna oseba za dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Jolanda Prelec-Lainščak, tel.
02/512-31-00, faks 521-10-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave pa do 28. 3. 2002, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.950 SIT, negotovinsko
na ŽR št. 51900 – 603 – 32361, s pripisom “JR za živila“.
6. (a) Datum in ura do kdaj bo naročnik
sprejemal prijave: 28. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tajništvo bolnišnice.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
pripravi svojo ponudbo, povezave naročnik
ne bo upošteval.
10. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati morali
predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati
morajo predložiti ponudbe predvidoma do
25. 4. 2002 do 10. ure, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. 5.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: v času postopka javnega naročila
bo naročnik sprejemal vprašanja zainteresiranih ponudnikov le v pisni obliki, z odgovori nanje pa bodo seznanjeni vsi, ki so
prejeli razpisno dokumentacijo. O datumu
in uri javnega odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v pisnem povabilu
(69. člen ZJN).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlane zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
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Št. 149-02
Ob-64485
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
računalniške opreme .
(b) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave maj 2002, sukcesivne dobave za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I.
nadstropje/soba 40 (tajništvo).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 18. marca 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. marca 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje-soba 13.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvidoma bodo kandidati morali
predložiti ponudbe do 19. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: odpiranje prijav, ki bodo prispele v 1.fazi
postopka bo 20. marca 2002 ob 12. uri v
predavalnici 3/pritličje glavne stavbe
Kliničnega centra, Zaloška 7, 1525 Ljubljana.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 2
Ob-64583
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta
23/b, 5270 Ajdovščina.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vodovodnega materiala in strojne storitve.
(b) Kraj dobave: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, skladišče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj;
– sklop 1: cevi duktil,
– sklop 2: cevi pocinkane+plastificirane,
Fazoni L.ž.,
– sklop 3: priključne spojke in armature
za cevi,
– sklop 4: vodomeri,
– sklop 5: storitve z rovokopačem
4.500 ur,
– sklop 6: storitve z minibagrom
1.000 ur,
– sklop 7: kamionski prevozi s kiperjem
1000 ur,
– sklop 8: razrez asfalta 4.000 m.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2002,
3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, kontaktna
oseba Aleš Brecelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
04751-0000120476 pri NKBM.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 21. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o.o Ajdovščina, Goriška cesta 23b,
5270 Ajdovščina.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzorcem pogodbe.
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: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 4. 2002, 12. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 40-3/01
Ob-64254
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu, kompaktnih TP 20/0,4 kV ter prenapetostnih
odvodnikov s.n. v obdobju 2001/2002 –
skupina 3 “Prenapetostni odvodniki SN”
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: alternativna
ponudba, v skupni ponudbeni vrednosti
11,490.730 SIT (brez DDV) s proizvajalcema Mehanika in Tridelta.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni in 7
nepravilnih ponudb 6 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,566.000 SIT (brez DDV),
11,490.730 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 15. 2. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Št. 1
Ob-64265
1. Naročnik: Osnovna šola Šenčur.
2. Naslov naročnika: Pipanova cesta
43, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-250, faks
04/25-19-251.
3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.
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.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo kruha in
pekovskih izdelkov,
2. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo slaščičarskih izdelkov,
3. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc,
s.p., Golniška c. 102, 4000 Kranj, za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, za dobavo perutninskega mesa
in izdelkov,
5. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
6. Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska cesta 1, 4208 Šenčur, za dobavo sadja in
zelenjave,
7. Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska cesta 1, 4208 Šenčur, za dobavo konzerviranega sadja in zelenjave,
8. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zmrznjenega programa,
9. Kvibo, d.o.o., Predilniška c. 16, 4290
Tržič, za dobavo zmrznjenih in konzerviranih rib,
10. Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska cesta 1, 4208 Šenčur, za dobavo jajc,
11. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo testenin,
12. Vinojug Šenčur, d.o.o., Kranjska cesta 1, 4208 Šenčur, za dobavo sirupov in
sadnih sokov,
13. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana – Črnuče, za dobavo sirupov za
avtomat,
14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega prehrambenega blaga,
15. Likozar Janez, Voklo, 83a, 4208
Šenčur, za dobavo krompirja in sezonske
zelenjave.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Osnovna šola Šenčur
Št. 17/01
Ob-64292
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
Ljubljana, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05.
3. Datum izbire: 9. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: raziskovalna oprema: 1 kos D4 ENDOVER X-difrakcijski sistem, 1 kos Silicijevo držalo za vzorce, 1 kos Niz obročastih vzorčnih posodic PMMA.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oprema je namenjena izključno za potrebe raziskav - v skladu z
2. točko 84. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikro+Polo, Lackova
78, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 32,372.903,35
SIT.
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: 11. 2. 2002.
Institut “Jožef Stefan”
Ob-64335
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/84-32-430, faks 02/81-81-903.
3. Datum izbire: 21. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni material,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za skupino 1: sanitetni in obvezilni material:
– Iris Ljubljana, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilijeva 2,
1000 Ljubljana,
– Hibiskud, d.o.o. Puhova 10, 1000
Ljubljana;
Za skupino 2: laboratorijski material:
– Sanolabor d.d. Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Dr. Gorkič d.o.o., Stara cesta 6, 1370
Logatec;
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KZ Prezent, Celovška 136, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,
– Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Ormož,
– Farmadent d.o.o., Minarikova ul. 6,
2000 Maribor;
Za skupino 4: RTG material
– Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Ormož.
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7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 4,011.737,76 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material:
5,774.484,22 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
4,533.800,62 SIT,
– skupina 4: RTG material. 1,236.364,52
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 2,
– skupna 3: zobozdravstveni material: 5,
– skupna 4: RTG material: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: za celoten sklop: 4,764.293,09 SIT,
4,177.080,34 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material: za
celoten sklop: 6,862.466,50 SIT,
5,796.720,86 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
za celoten sklop: 6,222.489,30 SIT,
5,757.237,20 SIT,
– skupina 4: RTG material: za celoten
sklop: 1,500.813,16 SIT, 1,236.364,52
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: objavljen
v Ur. l. RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 194
Ob-64336
1. Naročnik: Osnovna šola Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 217, 1292 Ig,
tel. 01/28-64-700.
3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava prehrambenega blaga in živil po skupinah:
1. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki
(3,000.000 SIT),
2. mlevski izdelki in testenine (300.000
SIT),
3. zamrznjeni izdelki iz testa (800.000
SIT),
4. ocvrto pecivo (1,000.000 SIT),
5. mleko in mlečni izdelki (3,000.000
SIT),
6. sladoledi (1,000.000 SIT),
7. meso in mesni izdelki (4,500.000
SIT),
8. sadje in zelenajva (2,000.000 SIT),
9. sadni sokovi in sirupi (1,000.000 SIT),
10. konzervirana živila, začimbe, čaji
(650.000 SIT),
11. zamrznjena živila (530.000 SIT),
12. ostalo
prehrambeno
blago
(1,800.000 SIT),
13. jajca (110.000 SIT).
Kraj dobave: Osnovna šola Ig, Ig 217,
1292 Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ponudbenega
predračuna.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. kruh, pekovski, slaščičarski izdelki:
Žito d.d., Ljubljana,
2. mlevski izdelki in testenine: Žito d.d.,
Ljubljana,
3. zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Škofljica,
4. ocvrto pecivo: Don don d.o.o. Metlika, Kranj,
5. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia
d.o.o., Petrovče,
6. sladoledi: Pekarna Blatnik d.o.o., Videm Dobrepolje,
7. meso in mesni izdelki: KZ Krka z.o.o.,
Novo mesto,
8. sadje in zelenjava: Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana,
9. sadni sokovi in sirupi: Nektar d.o.o.,
Ljubljana,
10. konzervirana živila, začimbe, čaji:
Mercator d.d., Ljubljana,
11. zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš, KZ Krka z.o.o., Novo mesto,
12. ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d., Ljubljana,
13. jajca: KZ Krka z.o.o., Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. 2,926.650 SIT,
2. 293.970 SIT,
3. 682.198 SIT,
4. 1,085.000 SIT,
5. 2,691.676 SIT, 2,792.250 SIT,
6. 988.480 SIT,
7. 4,257.210 SIT,
8. 1,476.800 SIT,
9. 981.700 SIT,
10. 635.613 SIT,
11. 380.563 SIT, 376.650 SIT,
12. 1,719.879 SIT,
13. 97.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 4,509.206 SIT, 2,926.650 SIT,
2. 348.964 SIT, 293.970 SIT,
3. 1,011.327 SIT, 786.807 SIT,
4. 1,085.000 SIT,
5. 2,792.250 SIT, 2,691.676 SIT,
6. 1,007.495 IST, 988.480 SIT,
7. 4,473.975 SIT, 4,257.210 SIT,
8. 1,756.900 SIT, 1,476.800 SIT,
9. 1,314.036 SIT, 981.700 SIT,
10. 635.613 SIT,
11. 523.199 SIT, 376.650 SIT,
12. 1,719.879 IST,
13. 108.800 SIT, 97.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001, Ob-59810.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Osnovna šola Ig
Št. 9/2002
Ob-64338
1. Naročnik: Dom starejših Lendava.
2. Naslov naročnika: Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220 Lendava.

3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A) meso in mesni izdelki:
– skupina 1.: goveje in svinjsko meso:
sposobnost se prizna: Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000 Murska Sobota,
– skupina 2: piščančje in puranje meso:
sposobnost se prizna: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina 3: suhomesnati izdelki: sposobnost se prizna: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona;
B) mleko in mlečni izdelki: sposobnost
se prizna: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota;
C) sadje in suho sadje: sposobnost se
prizna: Mercator SVS d.d., Rogozniška c.
8, 2250 Ptuj;
D) zelenjava: sposobnost se prizna: Gramis d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000 Murska
Sobota;
E) zamrznjena zelenjava: sposobnost se
prizna: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana;
F) pekovski izdelki: sposobnost se prizna: Pekarna in trgovina na drobno, Darko
Dominko s.p., Nedelica 116/a, 9224 Turnišče;
G) jajca: sposobnost se prizna: Raj Ivan,
Gornja Bistrica 165, 9232 Črenšovci;
H) moka in bučno olje: sposobnost se
prizna: Mlinarstvo Premoša Ivan, Mlinska
17, 9224 Turnišče;
I) pašteta: sposobnost se prizna: Osem
d.o.o. Grosuplje, Spodna Slivnica 107,
1290 Grosuplje;
J) ostalo prehrambeno blago: sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: meso in mesni izdelki:
1. goveje in svinjsko meso: 5,901.948
SIT;
2. piščančje
in
puranje
meso:
2,809.240 SIT;
3. suhomesnati izdelki: 3,521.622 SIT;
– skupina B: mleko in mlečni izdelki:
7,312.534,90 SIT;
– skupina C: sadje in suho sadje:
1,684.800 SIT;
– skupina D: zelenjava: 1,680.150 SIT;
– skupina E: zamrznjena zelenjava:
1,095.450 SIT;
– skupna F: pekovski izdelki: 1,964.966
SIT;
– skupina G: jajca: 675.000 SIT;
– skupina H: moka in bučno olje:
317.526 SIT;
– skupina I: pašteta: 301.472,50 SIT;
– skupina J: ostalo prehrambeno blago:
9,480.674,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: meso in mesni izdelki:
1. goveje in svinjsko meso: 6,041.652
SIT; 5,901.948 SIT;
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2. piščančje
in
puranje
meso:
3,043.267 SIT; 2,809.240 SIT;
3. skuhomesnati izdelki: 4,141.783 SIT;
3,521.622 SIT;
– skupna B: mleko in mlečni izdelki:
8,794.838 SIT; 7,312.534,90 SIT;
– skupina C: sadje in suho sadje:
1,795.900 SIT; 1,684.800 SIT;
– skupina D zelenjava: 2,326.950 SIT;
1,680.150 SIT;
– skupina E: zamrznjena zelenjava:
1,148.800 SIT; 1,905.450 SIT;
– skupina
F:
pekovski
izdelki:
3,709.220 SIT; 1,964.966 SIT;
– skupina G: jajca: 810.000 SIT;
675.000 SIT;
– skupina H: moka in bučno olje:
477.567,40 SIT; 317.526 SIT;
– skupina I: pašteta: 508.798,50 SIT;
301.472,50 SIT;
– skupina J: ostalo prehrambeno blago:
10,247.963,92 SIT; 9,480.674,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 86 z dne 2. 11. 2001, Ob-57680.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Dom starejših Lendava
Št. 22/2002
Ob-64339
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56,
1000 Ljubljana, tel. 01/583-88-50, faks
01/515-28-75.
3. Datum izbire: 24. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– skupina A:
1. sveže meso,
2. jajca,
3. salame;
– skupina B:
1. sveža zelenjava in sadje,
2. zmrznjena zelenjava,
3. konzervirano sadje in zelenjava;
– skupina C: mleko in mlečni izdelki;
– skupina D: ribe;
– skupina E:
1. kruh,
2. pekovsko pecivo,
3. mlevski izdelki,
4. testenine,
5. zmrznjeni izdelki iz moke;
– skupina F: splošno prehrambeno
blago in pijače;
– skupina G: tople malice.
Fco. Ljubljana, Vodnikova 56, Ljubljana
Zvezna 18, Ljubljana, Pokopališka 18.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino oziroma podskupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A 1: JEM Jeseniške mesnine
d.d., Sp. plavž, 4270 Jesenice,
– skupina A 2: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina A 3: Mesnica Krajnik, Krajnik
Marjan s.p., Podjunska ul. 2, 1000 Ljubljana,
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– skupina B 1: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
– skupina B 2: Ledo d.o.o., Brnčičeva
29, 1000 Ljubljana,
– skupina B 3: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
– skupina C: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina D: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
1000 Ljubljana,
– skupina E 1: Dolenjske pekarne d.d.,
Ločna 2, 8000 Novo mesto,
– skupina E 2: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– skupina E 3: Žito d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana,
– skupina E 4: Pekarna Pečjak d.o.o.,
1291 Škofljica,
– skupina E 5: Pekarna Pečjak d.o.o.,
1291 Škofljica,
– skupina F: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
– skupina G: Sodexho d.o.o., Tržaška
del. -40, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A 1: 9,004.713,40 SIT,
– skupina A 2: 256.000 SIT,
– skupina A 3: 617.109,84 SIT,
– skupina B 1: 1,516.136,40 SIT,
– skupina B 2: 326.559,60 SIT,
– skupina B 3: 1,033.521,66 SIT,
– skupina C: 2,670.732 SIT,
– skupinaD: 326.592 SIT,
– skupina E 1: 804.636 SIT,
– skupina E 2: 362.183,62 SIT,
– skupna E 3: 86.776 SIT,
– skupina E 4: 340.148,16 SIT,
– skupina E 5: 317.118,25 SIT,
– skupina F: 3,705.846,21 SIT,
– skupina G: 10,899.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A 1: 3,
– skupna A 2: 3,
– skupina A 3: 3,
– skupina B 1: 3,
– skupina B 2: 3,
– skupina B 3: 2,
– skupina C: 2,
– skupina D: 2,
– skupina E 1: 4,
– skupina E 2: 4,
– skupina E 3: 3,
– skupina E 4: 3,
– skupina E 5: 2,
– skupina F: 2,
– skupina G: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A 1: 10,780.313,80 SIT,
9,004.713,40 SIT,
– skupina A 2: 299.289,60 SIT,
256.000 SIT,
– skupina A 3: 733.680 SIT,
617.109,84 SIT,
– skupina B 1: 1,929.614,40 SIT,
1,516.136,40 SIT,
– skupina B 2: 413,769,49 SIT,
326.559,60 SIT,
– skupina B 3: 1,582.920 SIT,
1,033.521,66 SIT,
– skupina C: 2,887.160,20 SIT,
2,670.732 SIT,
– skupina D: 388.140 SIT, 326.592 SIT,
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– skupina E 1: 1,155.168 SIT, 804.636
SIT,
– skupina E 2: 585.522,40 SIT,
362.183,62 SIT,
– skupina E 3: 111.281,90 SIT, 86.776
SIT,
– skupina E 4: 430.196,70 SIT,
340.148,16 SIT,
– skupina E 5: 602.434,35 SIT,
317.118,25 SIT,
– skupina
F:
4,115.820
SIT,
3,705.846,21 SIT,
– skupina
G:
12,563.424
SIT,
10,899.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Ob-64403
1. Naročnik: Dom starejših Na Fari.
2. Naslov naročnika: Na Fari 50, 2391
Prevalje.
3. Datum izbire: 16. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga – živil za
prehrano ljudi po skupinah:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina (okvirna cena 5,154.620 SIT),
2. sveža perutnina, perutninski izdelki
(okvirna cena 1,705.825 SIT),
3. konzervirani mesni izdelki, konzervirane ribe (okvirna cena 190.397 SIT),
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki
(okvirna cena 2,118.742 SIT),
5. ribe (okvirna cena 504.886 SIT),
6. mleko (okvirna cena 2,252.249 SIT),
7. mlečni izdelki (okvirna cena
2,061.773 SIT),
8. jajca (okvirna cena 363.888 SIT),
9. sveže in suho sadje (okvirna cena
1,263.171 SIT)
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava (okvirna cena 1,282.162
SIT),
11. kmetijski pridelki – krompir (okvirna
cena 501.367 SIT),
12. kmetijski pridelki – jabolka (okvirna
cena 302.821 SIT),
13. olje (okvirna cena 457.053 SIT),
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine
(okvirna cena 1,113.352 SIT),
15. kruh in pekovsko pecivo (okvirna
cena 1,864.072 SIT),
16. pijače (okvirna cena 1,185.437
SIT),
17. zamrznjena zelenjava in testo (okvirna cena 469.009 SIT),
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki
jedem (okvirna cena 1,077.273 SIT),
19. ostalo prehrambeno blago – živila
(okvirna cena 2,525.985 SIT).
Kraj dobave: Dom starejših Na Fari, Na
Fari 50, 2391 Prevalje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk, plačilni rok
20 točk, lastna proizvodnja 5 točk, inter-
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ventna dostava 5 točk.Izbrani ponudniki so
dosegli najvišje število točk glede na vsa
objavljena merila v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina: Mesarija
Lečnik, Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
2. sveža perutnina, perutninski izdelki:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
3. konzervirani mesni izdelki, konzervirane ribe: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki:
Fingust Ivan s.p., Hotinjska cesta 19, 2312
Orehova vas,
5. ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana – Črnuče,
6. mleko: Mlekarna Celea d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,
7. mlečni izdelki: Mlekarna Celea d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
8. sveže in suho sadje: Vezonik Commerce d.d., Partizanska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi,
9. sveže in suho sadje: Gramis d.o.o.,
Noršinci 3, 9000 Murska Sobota,
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava: Gramis d.o.o., Noršinci 3,
9000 Murska Sobota,
11. kmetijski pridelki – krompir: Gramis
d.o.o., Noršinci 3, 9000 Murska Sobota,
12. kmetijski pridelki – jabolka: Gramis
d.o.o., Noršinci 3, 9000 Murska Sobota,
13. olje: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi,
14. žitarice in pekovsko pecivo:: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360
Radlje ob Dravi,
15. kruh in pekovsko pecivo: Koroške
pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd,
16. pijače: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi,
17. zamrznjena zelenjava in testo: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljuljana- Črnuče,
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki
jedem: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
19. ostalo prehrambeno blago- živila:
Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2,
2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost po skupinah:
1. skupina: 5,232.468,90 SIT,
2. skupina: 1,813.958,60 SIT,
3. skupina: 324.207 SIT,
4. skupina: 1,862.105 SIT,
5. skupina: 439.110 SIT,
6. skupina: 2,998.564,80 SIT,
7. skupina: 1,767.922,36 SIT,
8. skupina: 400.134 SIT,
9. skupina: 1,075.705 SIT,
10. skupina: 971.492 SIT,
11. skupina: 367.500 SIT,
12. skupina: 263.900 SIT,
13. skupina: 447.876 SIT,
14. skupina: 930.508 SIT,
15. skupina: 1,792.313,34 SIT,
16. skupina: 1,399.019 SIT,
17. skupina: 563.012,50 SIT,
18. skupina: 1,395.389,96 SIT,
19. skupina: 2,648.248 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe po skupinah:
1. skupina:
6,398.404
SIT,
5,232.468,90 SIT,
2. skupina:
2,172.609
SIT,
1,813.958,60 SIT,
3. skupina: 324.207 SIT, 296.824,50
SIT,
4. skupina: 3,044.826 SIT, 1,862.105
SIT,
5. skupina: 439.110 SIT, 439.110 SIT,
6. skupina: 2,998.564,80 SIT,
2,998.564,80 SIT,
7. skupina: 1,835.148,72 SIT,
1,767.922,36 SIT,
8. skupina: 571.620 SIT, 400.134 SIT,
9. skupina 1,439.050 SIT, 1,075.705
SIT,
10. skupina: 1,872.810 SIT, 971.492
SIT,
11. skupina: 577.500 SIT, 367.500
SIT,
12. skupina: 316.680 SIT, 263.900
SIT,
13. skupina: 463.542 SIT, 447.876
SIT,
14. skupina: 930.508 SIT, 913.632,60
SIT,
15. skupina:
2,474.650
SIT,
1,792.313,34 SIT,
16. skupina: 1,450.867 SIT, 1,399.019
SIT,
17. skupina:
700.695,61
SIT,
563.012,50 SIT,
18. skupina:
1,469.174
SIT,
1,395.389,96 SIT,
19. skupina:
2,648.248
SIT,
2,444.305,31 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: 15. 2. 2002.
Dom starejših Na Fari
Ob-64451
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o., družba za
komunalno dejavnost.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,
1330 Kočevje, tel. 01/893-81-70, faks
01/893-81-84.
3. Datum izbire: 23. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodovodni material za vzdrževanje
in izgradnjo komunalne infrastrukture
po sklopih:
A) cevi in fazoni Ductil,
B) cevi PE in
C) ostali vodovodni material,
v količinah iz razpisne dokumentacije.
Kraj dobave: Kočevje oziroma dogovoreno gradbišče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je najugodnejšega
ponudnika v okviru posameznega sklopa
blaga izbral na podlagi najnižje cene ponudbenega predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A) cevi in fazoni Ductil: CMC
Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana,

– sklop B) cevi PE,
in sklop C) ostali vodovodni material: Coma Commerce d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– CMC Ekocon d.o.o. – 23,041.889
SIT,
– Coma
Commerce
d.o.o.
–
12,833.957 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
A:
23,106.960
SIT;
23,041.889 SIT,
– sklop B: 3,111.625 SIT; 2,938.950
SIT,
– sklop C: 9,929.455 SIT; 9,895.007
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je kandidatom sposobnost
priznal za obdobje treh let, drugo fazo postopka pa bo izvajal dvakrat letno.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001,
Ob-58382.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Hydrovod d.o.o., Kočevje
Št. 432-18/01
Ob-64453
1. Naročnik: RS Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, Ljubljana,
tel.
01/478-60-01,
faks
01/478-60-58.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
10%, odzivni čas 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS d.d., Mali trg 6,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
21,049.920,47 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,176.256,93, 18,498.309,40
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: 15. 2. 2002.
Republika Slovenija
Ministrtvo za zdravje
Št. 203/02
Ob-64457
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 9,500.000 l neosvinčenega motornega bencina, Hamburg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGIP Slovenija d.o.o.,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,652.810
EUR (367,648.081 SIT po srednjem tečaju
BS na dan 29. 1. 2002).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 0,17998 EUR/l, 0,17398 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 141/2002
Ob-64488
1. Naročnik: Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas- Vitomarci.
2. Naslov naročnika: Janežovski vrh 45,
2253 Destrnik, tel. 02/752-08-10.
3. Datum izbire: 18. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:
1. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost 3,400.000 SIT),
2. kruh in pekovski izdelki (okvirna vrednost 2,900.000 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 1,900.000 SIT),
4. sadje in zelenjava (okvirna vrednost
700.000 SIT),
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
(okvirna vrednost 300.000 SIT),
6. splošno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 1,400.000 SIT).
Kraj dobave: Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas- Vitomarci, Janežovski vrh 45,
2253 Destrnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena v skupini oziroma sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj;
2. kruh in pekovski izdelki:
– PPS-Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška
c. 2, Ptuj,
– Pekarna Postojna d.o.o., Pekarna Kruhek, Obrtniška 10, Ptuj;
3. mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava 1894, Vipava d.d. Vinarska c. 5, Vipava;
4. sadje in zelenjava:
– Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
Ptuj;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
Ptuj,

Št.

– Petlja d.o.o, Ob Dravi 3a, Ptuj;
6. splošno prehrambeno blago:
– Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,
Ptuj,
– Petlja d.o.o, Ob Dravi 3a, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 3,321.905,02 SIT,
2. skupina: 2,619.210 SIT,
3. skupina: 1,837.351,60 SIT,
4. skupina: 617.010 SIT,
5. skupina: 262.119,50 SIT,
6. skupina: 1,313.889,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: tajništvo, Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas- Vitomarci, tel. 02/752-08-10.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 101-102 z dne
14. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
ni bil potreben.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Osnovna šola DestrnikTrnovska vas-Vitomarci
Ob-64490
1. Naročnik: Osnovna šola Bežigrad,
Osnovna šola Toneta Čufarja.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/437-14-88,
faks
01/437-14-93,
Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana, tel. 01/231-31-35, faks
01/231-31-35.
3. Datum izbire: 30. januar 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva
11, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni pogoji do 5
točk, odzivni čas za interventna naročila
do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naroč7. ilo dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki:
1/1 Oblak Janez s.p., Delavska 18,
4226, Žiri,
1/2 Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno,
1/3 Gruda-Jurmes d.d., C. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur (samo za OŠ
Bežigrad),
2. skupina: perutninsko meso:
2/1 Pivka perutninarstvo d.d., Neverke
30, 6256 Košana,
2/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
3. skupina: ribe:
3/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš (samo za OŠ Bežigrad),
3/2 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče (samo za OŠ Bežigrad),
4. skupina: mleko in mlečni izdelki:
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4/1 Ledo d.o.o, Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana-Črnuče (samo za OŠ Bežigrad),
4/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
4/3 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
5. skupina: kruh in pekovski izdelki: 5/1
Don Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj,
5/2 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,
5/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
6. skupina: slaščičarski izdelki:
6/1 Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm-Dobrepolje,
6/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
7/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica (samo za OŠ
Bežigrad),
7/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola (samo za OŠ Bežigrad),
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
8/1 Kuhar Vinko, Zaboršt 10, 1262 Dol
pri Ljubljani (samo za OŠ Bežigrad),
8/2 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
8/3 D. Bulc&Co. d.n.o., Kolodvorska
16, 1000 Ljubljana,
9. skupina: konzervirani izdelki:
9/1 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
9/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
10. skupina: zamrznjeni izdelki:
10/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš (samo za OŠ Bežigrad),
10/2 Žito d.d, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana (samo za OŠ Bežigrad),
11. skupina: sadni sokovi in sirupi:
11/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
11/2 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče,
12. skupina: olja in izdelki:
12/1 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
13. skupina:
13/1 Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana,
13/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
13/3 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
13/4 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 8,872.743,50 SIT,
1/2 8,677.504 SIT,
1/3 8,450.270 SIT,
2. skupina:
2/1 5,105.930,70 SIT,
2/2 5,088.536,10 SIT,
3. skupina:
3/1 622.247,50 SIT,
3/2 556.279,50 SIT,
4. skupina:
4/1 719.040 SIT,
4/2 5,860.420,06 SIT,
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4/3 7,597.252,20 SIT,
5. skupina:
5/1 10,736.171,02 SIT,
5/2 9,967.690 SIT,
5/3 10,710.948,20 SIT,
6. skupina:
6/1 6,862.164,96 SIT,
6/2 6,329.080,14 SIT,
7. skupina:
7/1 1,068.652 SIT,
7/2 735.480,27 SIT,
7/3 266.191,19 SIT,
8. skupina:
8/1 312.000 SIT,
8/2 3,898.600 SIT,
8/3 4,707.066,20 SIT,
9. skupina:
9/1 2,428.316,80 SIT,
9/2 1,557.179,75 SIT,
10. skupina:
10/1 1,970.685,50 SIT,
10/2 2,205.850 SIT,
11. skupina:
11/1 5,080.458,40 SIT,
11/2 7,084.420 SIT,
12. skupina:
799.211 SIT,
13. skupina:
13/1 372.784,00 SIT,
13/2 762.698,44 SIT,
13/3 4,419.952,63 SIT,
13/4 1,229.650,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 9,270.870 SIT, 8,677.504
SIT,
2. skupina:
6,092.360
SIT,
5,088.536,10 SIT,
3. skupina: 836.860,50 SIT, 556.279,50
SIT,
4. skupina: 7,597.252,70 SIT, 719.040
SIT,
5. skupina: 11,532.980 SIT, 9,967.690
SIT,
6. skupina:
12,403.014,75
SIT,
3,461.940 SIT,
7. skupina:
1,511.329,05
SIT,
34.304,66 SIT,
8. skupina: 4,717.080,90 SIT, 312.000
SIT,
9. skupina: 2,428.316,90 SIT, 396.640
SIT,
10. skupina:
2,205.850
SIT,
1,584.169,40 SIT,
11. skupina:
7,084.420
SIT,
3,884.795,02 SIT,
12. skupina: 799.211 SIT, 130.624,62
SIT,
13. skupina: 5,344.728,49 SIT, 372.784
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnika sta z izbranimi dobavitelji
sklenila ločene pogodbe. Glede na to, da
sta naročnika za dobavo živil iz vsake skupine izbrala več pogodbenih dobaviteljev, sta
se v pogodbah obvezala, da bosta od vsakega izbranega dobavitelja dobavila živila
najmanj v višini 20% pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Osnovna šola Bežigrad,
Osnovna šola Toneta Čufarja
Št. 402-04-47/01
Ob-64613
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 31. 8. 2001 in 12. 9.
2001 – nadaljevanje postopka s pogajanji.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 119 vozil za državne organe v Ljubljani in za upravne enote po
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – skupaj največ 32 točk;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 12 točk;
4. rok dobave – do 8 točk;
5. certifikat ISO 9001 – 6 točk;
6. finančna sposobnost ponudnika – 6
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto; Porsche
Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana; Suzuki Odar d.o.o., Jana Husa
1/a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 258,242.219
SIT; 4,892.608 SIT; 31,530.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (cena za posamezno vozilo): specifikacija
1: 2,106.300 SIT – 1,840.000 SIT; specifikacija 2: 2,739.723,74 SIT – 2,677.500 SIT;
specifikacija 2a: 2,831.023,77 SIT –
2,737.000
SIT;
specifikacija
2b:
2,831.023,77 SIT – 2,770.000 SIT; specifikacija 3: 3,595.265,82 SIT – 3,540.000 SIT;
specifikacija 3b: 4,087.583,31 SIT –
4,020.000
SIT;
specifikacija
4:
2,419.757,34 SIT – 2,275.000 SIT; specifikacija 6: 4,822.276,35 SIT – 4,750.000,00
SIT; specifikacija 7: 5,317.704 SIT –
4,500.000,00 SIT. V specifikacijah št. 3a, 5,
5a in 5b je naročnik izbral najugodnejšega
ponudnika po pogajanjih: specifikacija 3a:
4,892.608 SIT; specifikacija 5: 2,890.000
SIT; specifikacija 5a: 4,650.000 SIT; specifikacija 5b: 3,290.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 22. 6.
2001 (Ob-51117).
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 671/2001-3
Ob-64620
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje - ekstra lahko, Dornava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,848.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,506.800 SIT; 34,848.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 110-1/02
Ob-64473
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: 13. 11. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: A1 Šentilj–Koper, odsek
Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice;
viadukt Vrhole sanacija desnega objekta VA 076.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 219,894.165
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 315,442.834,52 SIT 219,894.165 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: 15. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 403-10/01-13/01-ODV 2002
Ob-64252
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovna
pomoč:
a) sklop 1: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem
pritožb v davčnem postopku na področju
odmere dohodnine (1000 pritožbenih
zadev),
b) sklop 2: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v davčnem postopku na področju prisilne izterjave davčnih obveznosti (1000 pritožbenih zadev),
c) sklop 3: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v davčnem postopku na področju prisilne izterjave kazni in taks (500 pritožbenih
zadev),
d) sklop 4: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v davčnem postopku na področju odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč (1000 pritožbenih zadev),
e) sklop 5: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v davčnem postopku na področju odmere davka od premoženja na posest stavb,
stanovanj, garaž, poslovnih prostorov, prostorov za počitek oziroma rekreacijo, plovnih objektov dolžine najmanj 8 metrov in
odmere sodnih ter komunalnih taks (300
pritožbenih zadev).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: posebne delovne izkušnje,
splošne delovne izkušnje. Cena je bila določena s strani naročnika in je bila fiksna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Odvetnica Božena Vučajnk,
Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice,
– sklop 2 in 3: Odvetnica Maja Ramšak,
Črtomirova 21a, 1000 Ljubljana,
– sklop 4 in 5: Odvetnica Breda Kovač,
Šlandrov trg 40, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: pogodbena vrednost z DDV
14,000.000 SIT,
– sklop 2: pogodbena vrednost z DDV
14,000.000 SIT,
– sklop 3: pogodbena vrednost z DDV
3,500.000 SIT,
– sklop 4: pogodbena vrednost z DDV
10,000.000 SIT,
– sklop 5: pogodbena vrednost z DDV
2,400.000 SIT.

Št.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: dve pravilni ponudbi,
– sklop 2: tri pravilne ponudbe,
– sklop 3: pet pravilnih ponudb,
– sklop 4: dve pravilni ponudbi,
– sklop 5: štiri pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cena je bila določena s strani naročnika. Upoštevanje te cene je bil pogoj za sodelovanje na javnem razpisu. Minimalne in
maksimalne cene v ponudbah so tako enake in opredeljene pod točko 7. te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. NAB.LN-044/2001
Ob-64256
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. remontne aktivnosti na Diesel generatorjih
DG107DSL001-GEN
in
DG107DSL002-GEN,
2. remontne aktivnosti na motorjih
reaktorskih črpalk RCPCP01-MTR in
RCPCP02, MTR,
3. remontne aktivnosti na motorjih
glavnih napajalnih črpalk FW,
4. remontne aktivnosti na VN motorjih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: komisija je ugotovila, da je
prispela ena pravilna ponudba. Ker naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb,
odprti postopek ni uspel. Naročnik je
nadaljeval postopek s pogajanji z edinim
ponudnikom.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MG Servis d.o.o., Anina
3, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška.
7. Pogodbena vrednost: 13,876.956
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,160.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 86 z dne 2. 11.
2001, št. 3949, Ob-57600.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 124/2002
Ob-64268
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172,
9264 Grad, tel. 02/550-91-20, faks
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02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi
osnovnošolskih otrok OŠ Grad v Občini
Grad v šolskem letu 2001/2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji, kakovost in organizacija ponujene storitve, reference ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/a,
9000 Murska Sobota, ki bo opravljal dnevne prevoze osnovnošolskih otrok za ceno
285 SIT/km (z DDV).
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številke objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2002.
Občina Grad
Št. 22/2001
Ob-64262
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 00386/7/48-02-436,
telefaks: 00386/7/4921-528
3. Datum izbire: 23. 1. 2002 (pogodba
sklenjena 30. 1. 2002).
4. Vrsta in obseg storitev: storitev inšpekcije vijakov distančnih plošč v
spodnjem gorivnem vložku v NEK v času remonta 2002, po principu “ključ v
roke”.
5. Merila za dodelitev naročil in utemeljitev izbire: javni razpis za oddajo naročila
po odprtem postopku ni uspel (prejeta samo ena ponudba), in se postopek oddaje
javnega naročila nadaljeval popostopku s
pogajanji - edini ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse electric
Europe S.A. Boulevard Paepsem 20, 1070
Brussels Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 154,908.302
SIT (=EUR 696.000).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 85,199.566 SIT
(=EUR 382.800,00) - (55%).
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: predhodni razpis je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55091.
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 13. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Ob-64289
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 13. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oblikovanje,
lasersko izpisovanje in konfekcioniranje
računalniških izpisov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: prisotnost na trgu, kakovost
opravljanja storitev, finančno stanje ponudnika, kadrovska zasedenost in delovne izkušnje, časovni roki izvedbe, skupna cena
ponudbe. Končni kriterij za dodelitev naročila je doseženo najnižje razmerje med skupno ceno ponudbe in doseženimi točkami
iz ocenjevalnih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRO d.o.o., Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 9,840.720
SIT v letu 2002.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,614.000 SIT, 9,758.714 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izvedba postopka oddaje naročila
storitev iz 4. točke je bila na podlagi pooblastil naročniku izvedena tudi v imenu Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Ob-64291
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje aktivne komunikacijske opreme lokalnega računalniškega omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
35,847.618,83 SIT za dobo 24 mesecev z
upoštevanim 20% 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: to naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1 in izdanim pozitivnim mnenjem
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. 403-4/01
Ob-64341
JN-3/01
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana; faks 478-56-82; tel.
478-52-52.
3. Datum izbire: 23. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve fotokopiranja v obdobju 24 mesecev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: konkurenčnost cen (40%),
kvaliteta vzorcev (40%), čas opravljanja storitve (20%). Izbrani izvajalec je bil pri upoštevanju vseh navedenih meril najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biring d.o.o., Motnica 7a,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 10,786.608,33
SIT brez DDV oziroma 12,943.930 SIT skupaj z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,114.400 SIT brez DDV oziroma
25,334.880 SIT z DDV, 10,786.608,33
SIT brez DDV oziroma 12,943.930 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. 020-192/01
Ob-64342
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
finančnih storitev v zvezi s krediti za male hidroelektrarne, racionalno rabo energije, prezaposlitev rudarjev iz proračunskih sredstev po javnih razpisih ministstva, spremljanje in vodenje naložb iz
združenih energetskih sredstev ter iz naslova pogojno nepovratnih subvencijskih in investicijskih sredstev (v skladu s
6. točko priloge 1A – storitve).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 50 točk,
– prisotnost na trgu in kadrovska zasedba, odgovorna za izvajanje storitev: 30 točk,
– reference za vodenje tovrstnih storitev
za državne ustanove: 20 točk.
Na podlagi določil razpisne dokumentacije in na podlagi primerjave ponudb je naročilo dodeljeno izvajalcu, ki je predložil pravočasno, pravilno in sprejemljivo ponudbo

in ki je zbral največ točk na podlagi meril,
določenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nova Ljubljanska banka
d.d., Trg republike 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,940.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,780.000 SIT, 16,940.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je oddano na podlagi 1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 2411-01-100080
Ob-64413
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Urad za prometno politiko in mednarodne odnose.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
strokovnih podlag za pripravo osnutka
Zakona o žičnicah in vlečnicah s podzakonskimi akti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis se je prijavil
samo en ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. z dne 14. 12. 2001, Ob-60499.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Urad za prometno politiko in
mednarodne odnose
Št. 2411-01-100110
Ob-64444
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Urad za prometno politiko in mednarodne odnose.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
strokovnih podlag za pripravo osnutka
Resolucije o prometni politiki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javni razpis je bil neuspešen
zaradi neizpolnjevanja zahtev prvega odstavka 76. člena ZJN.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 14. 2. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Urad za prometno politiko in
mednarodne odnose
Ob-64447
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefaks
07/34-81-131, tel. 07/34-81-100.
3. Datum izbire: /
Datum podpisa pogodbe 31. 1. 2002.
4. Vrsta in opis storitve: izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Trebnje in izdelava sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za: Območje Občine Trebnje (planske celote
1,3,4,5), Suho krajino v Občini Trebnje,
Mirno, Mokronog in Šentrupert.
5. Merila za dodelitev naročila: cena,
rok izvedbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,305.000
SIT z vključenim 19% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,881.072 SIT z vključenim 19%
DDV, 11,305.000 SIT z vključenim 19%
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 13. 2. 2002.
Občina Trebnje
Ob-64450
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 2. 2002.
6. Vrsta in obseg storitev: izvedba
programerskih in konzultantskih storitev na področju obstoječe uporabniške
in sistemske programske opreme namenjene podpori poslovanja Urada za
znanost Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport v obdobju od 1. 1. 2001 do
31. 3. 2001.
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4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1). Izbrani izvajalec je namreč edini
usposobljeni izvajalec, ki lahko zagotovi nemoteno delovanje obstoječe programske
opreme, namenjene podpori poslovanja
Urada za znanost Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in njeno prilagajanje spremembam v poslovanju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gosp. družba Piradel
d.o.o., Žabnica 39, 1357 Notranje Gorice.
7. Pogodbena vrednost: predvidena pogodbena vrednost za celotno pogodbeno
obdobje znaša 53,645.760 SIT (brez DDV)
oziroma 64,374.912 SIT (z obračunanim
DDV v višini 20%). Izbrani izvajalec bo namreč za naročnika izvajal storitve v potrebnem obsegu (predvidoma 210 izvajalskih
ur na mesec oziroma 7 ur na dan), in sicer
po izhodiščni ceni izvajalske ure (7.096 SIT
oziroma z obračunanim DDV v višini 20%
8.515,20 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 v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
15. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije: /
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 29/395/2002
Ob-64487
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 1. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije za zamenjavo sekundarne opreme za objekte: RTP Okroglo, RTP Divača, RTP Cerkno, RTP Beričevo, RTP Podlog, RTP Cirkovce in RTP
Kleče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
59%, plačilni pogoji 5%, potrjene reference
izvajalca 36%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška
41, 1001 Ljubljana, Iskra Sysen, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Korona, d.d., Vojkova c. 63 in IBE, d.d., Hajdrihova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 830.000 SIT,
1,704.000 SIT, 1,437.000 SIT, 1,200.000
SIT, 1,099.200 SIT, 1,099.200 SIT,
1,099.200 SIT, 2,202.800 SIT, 5,131.500
SIT, 4,317.500 SIT, 5,148.000 SIT in
2,502.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,950.000 SIT, 830.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 65-3/01
Ob-64452
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, faks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.
3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek se je zaključil brez
dodelitve javnega naročila, ker je bila za
posamezno razpisno območje pridobljena
samo ena pravilna ponudba..
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: Uradni list RS, št. 15 z dne 2. 3. 2001,
Ob-44322.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Mestna občina Koper

Št. 672/2001-4
Ob-64619
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00.
3. Datum izbire: 28. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dobava malice za upravičence VDC-a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho prehrana in storitve d.o.o., Tržaška cesta-del 40, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,377.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,720.000 SIT; 11,377.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 5/2000
Ob-64402
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
Urad za investicije – Trubarjeva 3, Ljubljana, tel. 01/24-41-176, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, tel.
01/58-92-583.
3. Predmet natečaja: javni anonimni
enostopenjski natečaj za arhitekturno
rešitev:
1. prizidka Ekonomske fakultete v
Ljubljani z bruto površino 4.000 m2 –
pedagoški del, ki obsega dve predavalnici z 200 sedeži, eno predavalnico s
150 sedeži, dve predavalnici s 120
sedeži, dve z 80 sedeži, pet seminarskih sob s 50 sedeži, osem seminarskih sob s 30 sedeži, pet seminarskih
sob s 15 sedeži ter 50 kabinetov;
2. razširitve obstoječe Centralne ekonomske knjižnice za 1100 m2;
3. za funkcionalno povezavo med obstoječimi objekti in načrtovanimi prizidki in
4. za vizualno uskladitev fasad.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Ekonomska fakulteta
– prof. dr. Jože Rovan, tel. 01/58-92-583,
ali elektronska pošta – email: joze.rovan@uni-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: 15. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, z označbo
“Natečaj – Gradnja prizidka EF”, tajništvo
dekana.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
25. člena Zakona o graditvi objektov.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: izpolnjevanje programskih zahtev s funkcionalnostjo rešitev do 35 točk, fleksibilnost
rešitev do 15 točk, oblikovna usklajenost z
okoljem do 15 točk, urbana zasnova – vplivi
na okolje do 5 točk, ekonomsičnost izgradnje in vzdrževanja objekta do 15 točk, zagotovitev ustrezne mikroklime, racionalna raba energije do 10 točk in cena projektne
dokumentacije do 5 točk. Izbrani natečajnik
mora zbrati najmanj 51 točk.
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8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: navedeni v
razpisni dokumentaciji.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: ne.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 2,500.000 tolarjev, 2.
nagrada 1,000.000 tolarjev, 3. nagrada
500.000 tolarjev – odškodninski sklad v
višini. se bo razdelil po enakih delih na vse
nenagrajene udeležence natečaja.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o
plačilih vsem udeležencem natečaja:
10. točka.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu
dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Podelitev koncesij
Ob-64251
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 98/00
in 116/00) in 26. člena Odloka o pogojih,
postopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne službe “dimnikarstvo“ (Ur. l. RS, št. 02/02)
župan Občine Komen objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
javne gospodarske službe
“dimnikarstvo“ na območju občine
Komen
1. Naročnik – koncedent: Občina Komen.
2. Naslov naročnika: Komen 86,
6223 Komen, tel. 05/731-04-50, faks
05/731-04-60, e-mail: obcina@komen.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije na področju opravljanja gospodarske javne
službe “dimnikarstvo“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: celotno območje občine Komen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let, predvidoma od
5. 4. 2002 dalje.
8. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, kontaktna oseba
Andreja Krt.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 15. 2. 2002 do 5. 3.
2002.
(c) znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 12. 3. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Komen, na naslovu Komen 86,
Komen.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): /
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: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni bodo v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 5. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 19. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudbe: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 2. 2002.
Občina Komen
Ob-64295
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-naslov: obcina.zalec@eunet.si.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje pokopaliških storitev, opravljanje pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališč.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: pokopališče Griže,
pokopališče Šempeter in pokopališče
Ponikva.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja
in podpisu pogodbe o koncesiji, za obdobje 10 let.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, kontaktna oseba za dvig razpisne dokumentacije je Zvonka Zupančič, tel. 03/713-64-40,
kontaktna oseba za dodatne informacije pa
Simona Bolarič, tel. 03/713-64-54
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun Občine Žalec, št. 0100-0100004367,
sklic na št. 01, namen: za razpisno dokumentacijo pokopališča.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 9. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za podelitev
koncesije na pokopališčih Griže, Šempeter
in Ponikva“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Žalec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po koncesijski pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih še: na natečaj se lahko prijavijo
pravne ali fizične osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 7. člen Odloka
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 22/01 in 88/01) in Sklep OS, in
sicer:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in
imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,
– da imajo izpolnjene kadrovske pogoje
za opravljanje dejavnosti, oziroma podajo
jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število
delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo dokazila, reference, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne gospodarske službe,
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavnosti z odprto kalkulacijo cen
in predlaganim standardom kakovosti in obsega storitev, ki so predmet koncesije, iz
katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja
kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,
– da predložijo dokazila, da razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi sredstvi in poslovnimi prostori za izvajanje dejavnosti
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– da predložijo zavarovanje (varščino) v
višini 500.000 SIT za kvalitetno izvajanje
javne gospodarske službe, in sicer v roku
30 dni po sprejetju odločbe o izbiri. Če
izbrani kandidat v roku 30 dni po sprejetju
odločbe o izbiri ne vplača varščine, se
odločba o izbiri razveljavi.
15. (a)Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 26/90), Odlok o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 22/01 in 88/01), Odlok o
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/01 in 88/01), Sklep o vsebini,
načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč (Ur. l.
RS, št. 88/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina koncesijske dajatve (30 točk),
– predlagani standard storitev, kvaliteta
in obseg (20 točk),
– cena storitev (20 točk),
– dosedanje reference ponudnika (20
točk) in
– kvaliteta predloženega poslovnega načrta in razvojnega programa (10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Občina Žalec
Ob-64297
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-naslov: obcina.zalec@eunet.si.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje pokopaliških storitev, opravljanje pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališč.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: pokopališče Galicija, pokopališče Gotovlje in pokopališče Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja
in podpisu pogodbe o koncesiji, za obdobje 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
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Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, kontaktna oseba za dvig razpisne dokumentacije je Zvonka Zupančič, tel. 03/713-64-40,
kontaktna oseba za dodatne informacije pa
Simona Bolarič, tel. 03/713-64-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski račun Občine Žalec št.
0100-0100004367, sklic na št. 02, namen: za razpisno dokumentacijo pokopališča.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 9. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za podelitev
koncesije na pokopališčih Galicija, Gotovlje
in Žalec“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Žalec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po koncesijski pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih še: na natečaj se lahko prijavijo
pravne ali fizične osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 7. člen Odloka
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 22/01 in 88/01) in Sklep OS, in
sicer:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in
imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,
– da imajo izpolnjene kadrovske pogoje
za opravljanje dejavnosti, oziroma podajo
jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število
delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo dokazila, reference, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne gospodarske službe,
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavnosti z odprto kalkulacijo cen
in predlaganim standardom kakovosti in obsega storitev, ki so predmet koncesije, iz
katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja
kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,
– da predložijo dokazila, da razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi sredstvi in poslovnimi prostori za izvajanje dejavnosti
– da predložijo zavarovanje (varščino) v
višini 500.000 SIT za kvalitetno izvajanje
javne gospodarske službe, in sicer v roku
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30 dni po sprejetju odločbe o izbiri. Če
izbrani kandidat v roku 30 dni po sprejetju
odločbe o izbiri ne vplača varščine, se
odločba o izbiri razveljavi.
15. (a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84
in 26/90), Odlok o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l.
RS, št. 22/01 in 88/01), Odlok o načinu in
pogojih izvajanja gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopaliških storitev
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/01
in 88/01), Sklep o vsebini, načinu in pogojih
izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč (Ur. l. RS, št. 88/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina koncesijske dajatve (30 točk),
– predlagani standard storitev, kvaliteta
in obseg (20 točk),
– cena storitev (20 točk),
– dosedanje reference ponudnika (20
točk) in
– kvaliteta predloženega poslovnega načrta in razvojnega programa (10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Občina Žalec
Št. 35212/00002/2002 0001 01 Ob-64659
1. Naročnik/koncedent: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20, elektronski naslov: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B:
1. A – 13: oglaševalske storitve, postavitev vizualno komunikacijskih objektov (VKO), lepljenje, nameščanje in odstranjevanje plakatov, vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje,
2. vrste VKO in število lokacij:
– veliki panoji za jumbo plakate ali mega
light – tri lokacije,
– city light na avtobusnih postajah 18
lokacij,
– table za plakatiranje lokacij 16 lokacij.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da,
ponudbo je potrebno oddati ločeno za vsako vrsto VKO.
5. Kraj izvedbe: območje občine Miklavž
na Dravskem polju.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 let od podpisa
koncesijske pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
oseba: Francka Pegan, dipl. upr. org., tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni
dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu
razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 10.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun BS št. 01000
0100009508 s pripisom za razpisno dokumentacijo, sklic 7130001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 2002, do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
prostori občinske uprave, 12. 4. 2002, ob
12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar zagotavlja sredstva za dejavnost plakatiranja iz cene, ki jo plačuje uporabnikom. Koncesionar je dolžan občini plačevati nadomestilo in takso v skladu s predpisi
občine.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): povezovanje v skupine ponudnikov ni možno.
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 splošne pogoje iz 41. do 43. člena ZJN-1 in
sicer, da:
– je registriran za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– zadnjih 6 mesecev nima blokiranega ŽR,
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge obveznosti,
– razpolaga s kadrom za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
– je ustrezno tehnično opremljen,
– ima primerljive reference,
– predlagani VKO ustrezajo pogojem iz
odloka o oglaševanju v občini Miklavž,
– bo na svoje stroške postavil table za
plakatiranje, po izteku koncesije pa ti postanejo last koncedenta,
– zagotovil 50% brezplačnih površin v
času volilne kampanje v skladu z Odlokom
o oglaševanju.
15. (a) Ali je izvedba naročil te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami

rezervirana za posebno dejavnost: izbirna
javna služba.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Odlok o oglaševanju v občini Miklavž na
Dravskem polju (MUV, št. 19/01), Odlok o
komunalnih taksah v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 19/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: ni potrebno,
potrebno je navesti le strokovne kvalifikacije osebja, ki bo izvajalo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2002, predvideni datum
odločitve o izbiri je 19. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. višina ponujenega nadomestila (veliki
VKO, city light),
2. višina cen, ki jo koncesionar zaračunava uporabnikom za plakatiranje (table za
oglaševanje).
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik je dolžan zagotoviti brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje ter
za občinska društva.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 2. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Javni razpisi
Št. 269/2002
Ob-64616
Na podlagi določb 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 100/99,
MP – 29/99), in zapisnika o 2. zasedanju
Skupnega slovensko-ameriškega odbora
za znanstveno tehnološko sodelovanje z
dne 11. 9. 2001, Ministrstvo Republike
Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
spremembo roka prijave
na javni razpis za sofinanciranje
skupnih slovensko-ameriških
znanstveno tehnoloških projektov v
obdobju 2002 – 2003
V javnem razpisu za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v obdobju 2002 –
2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, se:
– spremeni drugi odstavek 10. točke tako, da se glasi:
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“Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 15. marca 2002 do 12. ure.“
– spremeni 13. točka tako, da se glasi:
“Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport v
ponedeljek, 18. marca 2002 ob 9. uri.“
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-63991
Na podlagi zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Ur. l.
RS, št. 22/98), objavlja Vlada Republike
Slovenije, Odbor za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje
Republike Slovenije za poslovno
odličnost za leto 2002
Z zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti oziroma odličnosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe, zavodi, državni organi in druge pravne osebe (v nadaljevanju:
osebe), v naslednjih kategorijah:
– osebe z 250 ali manj zaposlenimi na
področju izdelkov,
– osebe z več kot 250 zaposlenimi na
področju izdelkov,
– osebe z 250 ali manj zaposlenimi na
področju storitev,
– osebe z več kot 250 zaposlenimi na
področju storitev.
Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki.
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno
vlogo organizacije na podlagi Meril za prijavo
in ocenjevanje za leto 2002, ki so enaka merilom, ki se uporabljajo pri podelitvi evropske
nagrade za poslovno odličnost - modelu za
majhna in srednje velike organizacije. Po istih
merilih bodo skupine neodvisnih slovenskih
ocenjevalcev ocenile njihove vloge.
Samoocenitvene vloge morajo biti pravilno pripravljene in označene ter pravočasno dostavljene.
1) Pravilno pripravljena se šteje tista samoocenitvena vloga, ki:
– ima priložen original izpolnjene prijavnice s podpisom odgovorne osebe in pečatom organizacije, ki se prijavlja oziroma kandidira za priznanje RS za poslovno odličnost,
– je izdelana v šestih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,
– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik),
– je napisana v slovenskem jeziku,
– je narahlo vezana, da jo je mogoče
obdelovati,
– ima oštevilčene strani,
– ima največ 35 strani formata A4;
v okviru teh 35 strani mora vloga vsebovati:
– naslovno stran z nazivom prijavitelja
(prijavitelj je oseba ali podjetnik posameznik), naslovom in datumom,

Št.

– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “poslovni odličnosti”, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem, in so predstavljeni skladno z
merili modela poslovne odličnosti. Tako
mora vloga vsebovati poleg ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v skladu z merili modela poslovne odličnosti, najmanj
enoletne podatke o ugotavljanju zadovoljstva kupcev, strank oziroma odjemalcev in
najmanj enoletne podatke o ugotavljanju
zadovoljstva zaposlenih.
2) Ob prijavi bodo prijavitelji morali prispevati sredstva v višini:
– družbe z 250 ali manj zaposlenimi
150.000 SIT,
– družbe z več kot 250 zaposlenimi
300.000 SIT,
– podjetniki posamezniki 60.000 SIT.
3) Za pravočasne se bodo štele vloge,
ki bodo do četrtka, 23. maja 2002 do 11.
ure prispele na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za meroslovje,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana.
4) Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis “Ne odpiraj - priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost“.
5) Za pravilno pripravljene pa se bodo
štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z
določili točke 1) tega razpisa.
Merila za prijavo in ocenjevanje za leto
2002 ter drugo razpisno dokumentacijo
dobite na Uradu Republike Slovenije za
meroslovje, in sicer pri Alenki Krebs, vsak
delavnik od 9. do 14. ure, tel.:
01/478-30-69, faks.: 01/478-30-96.
Komisija za odpiranje prejetih vlog bo v
8 dneh od dneva odpiranja vlog pisno obvestila prijavitelje, ki bodo vloge oddali nepravočasno, oziroma nepravilno pripravljene ali označene. Takšne vloge bo komisija
zavrgla.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Urad za meroslovje
Ob-64543
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS
66/01) in Programa obveščanja slovenske javnosti o EU in slovenskem vključevanju (sklep 11.seje Vlade RS z dne 8.
maja 1997) Urad Vlade RS za informiranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno
komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih neprofitnih
organizacij v zvezi z EU in slovenskim
vključevanjem v EU v letu 2002
1. Urad Vlade RS za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Urad) s tem razpisom vabi nevladne neprofitne organizacije v Sloveniji, da se aktivno
vključijo v procese obveščanja javnosti in
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sodelovanja v javni razpravi o vključevanju
Slovenije v Evropsko unijo.
2. Predmet tega razpisa je sofinanciranje tistih informativno komunikacijskih in
izobraževalnih dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij v Sloveniji, ki obravnavajo
vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in
posledice članstva v EU.
Nevladne neprofitne organizacije lahko
na razpisu kandidirajo s projekti, ko bodo
prispevali k boljši informiranosti, večjemu
poznavanju in razumevanju procesa slovenskega vključevanja v EU in zlasti k spodbujanju javne razprave o pozitivnih in negativnih posledicah (ne)članstva tako za državo, kot za posameznika. Projekti morajo
biti namenjeni slovenski javnosti in izvedeni v Sloveniji.
3. Urad želi s tem razpisom spodbuditi
zlasti:
3.1. Aktivnosti, ki bodo v okviru splošne teme, ki je predmet tega razpisa obravnavale naslednje vsebine:
– regionalni razvoj in možnosti uporabe
sredstev iz predstrukturnih skladov EU,
– perspektive kmetijstva in agroživilstva,
razvoj podeželja, program Sapard,
– prednosti in slabosti slovenskega
vključevanja v EU za zaposlene v posameznih gospodarskih panogah,
– ohranjanje kulturne identitete in nacionalne suverenosti,
– reforma EU in njenih politik, v kakšno
EU se vključujemo – razprava o prihodnosti EU,
– možne alternative vstopu v EU.
3.2. Aktivnosti, ki bodo direktno prispevale k širjenju obsega in dvigovanju nivoja
javne razprave (npr. okrogle mize, javne
diskusije, javne tribune, debatni klubi ipd.
in druge aktivnosti, ki bodo spodbujale in
animirale javno razpravo).
3.3. Aktivnosti namenjene mladim (od
10. do 25. leta starosti) kmetom in podeželskemu prebivalstvu, invalidom in pripadnikom narodnih skupnosti.
3.4. Aktivnosti, pri katerih sodeluje in
se mrežno povezuje več NVO.
4. Urad bo pri izbiri projektov, ki bodo
sofinancirani, upošteval naslednja merila:
4.1. Izobraževalni, informativno komunikacijski pomen projekta z vidika obravnavanih vsebin (točka 3.1. tega razpisa – do
20% točk), z vidika prispevka k javni razpravi (točka 3.2. tega razpisa – do 15%
točk), z vidika doseganja ciljnih javnosti
(točka 3.3. tega razpisa – do 20% točk), z
vidika povezovanja NVO (točka 3.4. tega
razpisa – do 15% točk).
Aktivnosti določene v točki 3 tega razpisa bodo lahko na podlagi vrednotenja tega
kriterija dosegle do 70% možnih točk.
4.2. Realne možnosti predlagatelja, da
projekte dejansko izvede (finančna konstrukcija).
4.3. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta pri podobnih projektih
– do 10% točk.
5. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije s sedežem v
Sloveniji.
Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, ki jih je ustanovila vlada, ali pa so
ob ustanovitvi dobile kakršnakoli sredstva
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iz državnega ali lokalnih proračunov (take
organizacije bo strokovna komisija izločila
zaradi neizpolnjevanja kriterija o nevladni
organizaciji).
Na razpisu ne morejo sodelovati univerze in njihove članice, javni zavodi, zbornice in razvojne agencije.
Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, ki so bile ustanovljene z namenom
pridobivanja dobička (take organizacije bo
strokovna komisija izločila zaradi neizpolnjevanja kriterija o neprofitni organizaciji).
6. Nevladne neprofitne organizacije lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji od dneva objave tega razpisa do 1. 11. 2002.
7. Urad ima za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2002 na razpolago približno 20
mio SIT.
8. Organizacije, ki bodo sodelovale na
razpisu, morajo v svoji vlogi predložiti naslednje dokumente:
8.1. Izpolnjen obrazec, ki je del razpisne dokumentacije.
8.2. Potrdila oziroma izjave o zagotovitvi drugih virov financiranja ter izjavo o višini sofinanciranja iz proračunskih sredstev,
če so projektu že odobrena sredstva iz
proračuna.
8.3. Dokazilo o statusu nevladne neprofitne organizacije. Dokazilo ne sme biti
starejše od enega leta (kot dokazilo bo štel
npr. izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
drugega registra oziroma druge predpisane evidence na območju Republike Slovenije iz katerega je razvidno, da gre za nevladno neprofitno organizacijo; morebitna
druga dokazila iz katerih je razvidno, da
gre za nevladno neprofitno organizacijo).
Če organizacija prijavlja več projektov,
mora vlogi priložiti dokumentacijo 8.1. in
8.2. za vsak projekt posebej.
Organizacijo, ki ne bo predložila vseh
zahtevanih dokumentov iz te točke razpisa, bo komisija v 8 dneh po odpiranju vlog,
pisno pozvala, da vlogo dopolni. Rok dopolnitve bo predpisala komisija, vendar ne
bo daljši od 15 dni. Nepopolnih vlog, ki jih
predlagatelji v določenem roku ne bodo
dopolnili, komisija ne bo obravnavala.
9. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral
na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo
sredstva v višini največ do 50% celotne
vrednosti projekta.
10. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Urad vlade za informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, vključno do 22. 3.
2002 do 14. ure. Upoštevane pa bodo
tudi vse prijave, ki bodo imele na ovojnici
poštni žig z dne 22. 3. 2002. Vlogo je
potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki
mora biti označen “Ne odpiraj-vloga-razpis
NVO“.
11. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija Urada.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno oddanih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Organizacije, ki se bodo odzvale
na razpis, bodo o odločitvi Urada obveščene najkasneje do 11. 4. 2002.
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13. Urad bo sklenil ustrezne pogodbe z
organizacijami izbranimi na tem razpisu.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, tel.
01/478-26-21, Lidija Herek.
15. Razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani http://evropa.gov.si,
na Uradu za informiranje, Ljubljana, Slovenska 29, 5. nad., soba 523 (Danila Mašič) od 25. 2. 2002 naprej, med 8.30 in
14. uro, lahko pa jo zahtevate pisno na
naslov Urada ali na e-naslov: evrofon@gov.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-64602
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in o postopku za
izbiro programov, v nadaljevanju: Pravilnik
o strokovnem spopolnjevanju (Ur. l. RS, št.
80/98) in Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01) objavlja
javni razpis
za izvajanje ponujenih programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2002/03
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi stalnega
strokovnega spopolnjevanja, izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: programi) in njihova izpeljava.
2. 1. Programi
Programi so razvrščeni:
1. programi po predmetih oziroma
področjih:
1. predšolska vzgoja;
2. razredni pouk in programi za učitelje v podaljšanem bivanju;
3. jeziki (za vse stopnje izobraževanja):
3.1. slovenščina,
3.2. italijanščina,
3.3. madžarščina,
3.4. angleščina,
3.5. francoščina,
3.6. latinščina in grščina,
3.7. nemščina,
3.8. ruščina,
3.9. španščina,
3.10. drugi jeziki;
4. družboslovje in humanistika (za
vse stopnje izobraževanja):
4.1. spoznavanje okolja,
4.2. družba,
4.3. geografija,
4.4. zgodovina,
4.5. državljanjska vzgoja in etika,
4.6. družboslovje,
4.7. psihologija,
4.8. sociologija,
4.9. filozofija,

4.10. ekonomija, podjetništvo in
strokovni predmeti v ekonomski gimnaziji,
4.11. knjižničarstvo,
4.12. pedagogika;
5. umetnosti (za vse stopnje izobraževanja):
5.1. umetnost,
5.2. umetnostna zgodovina,
5.3. glasba,
5.3.1. glasbena vzgoja,
5.3.2. nauk o glasbi v glasbeni šoli,
5.3.3. programi za poučevanje inštrumentov in petja,
5.4. likovna vzgoja, likovna umetnost
in likovno snovanje,
5.5. plesna umetnost,
5.6. strokovni predmeti v umetniški
gimnaziji,
5.7. dramaturgija, igralstvo, film, video, fotografija in drugo;
6. naravoslovje in tehnika (za vse stopnje izobraževanja):
6.1. naravoslovje in tehnika,
6.2. naravoslovje,
6.3. matematika,
6.4. fizika,
6.5. kemija,
6.6. biologija,
6.7. gospodinjstvo,
6.8. tehnika in tehnologija,
6.9. računalništvo in informatika,
6.10. strokovni predmeti tehniške
gimnazije,
6.11. naravoslovje v poklicnem izobraževanju,
6.12. drugo;
7. športna vzgoja (za vse stopnje izobraževanja);
8. poklicno in strokovno izobraževanje:
8.1. ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost,
8.2. elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika,
8.3. frizerske storitve,
8.4. geologija in rudarstvo,
8.5. gostinstvo, turizem in gospodinjske storitve,
8.6. gozdarstvo, lesarstvo in tapetništvo,
8.7. gradbeništvo in geodezija,
8.8. kemijska dejavnost,
8.9. kmetijstvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo,
8.10. oblikovanje in fotografija,
8.11. predšolska vzgoja,
8.12. promet in zveze,
8.13. steklarstvo, optika,
8.14. strojništvo in metalurgija,
8.15. tekstilstvo in usnjarstvo,
8.16. tiskarstvo in papirništvo,
8.17. zdravstvo in farmacija,
8.18. živilstvo in veterina,
8.19. drugo;
9. programi s področja dela svetovalnih delavcev;
10. programi za spopolnjevanje
vzgojiteljev dijaških domov;
11. programi spopolnjevanja andragoških delavcev.
2. Širša strokovna področja:
1. splošni programi za mentorje
(mentorji mladim raziskovalcem, mentorji
krožkov);
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2. programi za spopolnjevanje učiteljev otrok s posebnimi potrebami;
3. programi za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike (zasvojenosti, nasilja, suicidalnosti, vedenjske problematike);
4. programi za poklicno osebnostno
rast strokovnih delavcev:
4.1. programi supervizije;
5. programi za spopolnjevanje vodilnih in vodstvenih delavcev;
6. programi visokošolske didaktike;
7. medpredmetna kurikularna področja (okoljska, zdravstvena, državljanska
vzgoja, medkulturno sodelovanje);
8. splošno didaktični programi;
9. programi računalništva in uporabe
računalnika iz programa “Računalniško opismenjevanje”.
Morebitni prejemniki (v nadaljevanju:
prejemniki) lahko ponudijo različne programe za eno ali več področij, isti program pa
samo v eno področje.
2.2. Merila za izbor in stopnjo financiranja programov
Merila za izbor in stopnjo financiranja programov so določena v 18. členu
Pravilnika o strokovnem spopolnjevanju in
so naslednja:
1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v
programu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s
cilji,
4. možnost priznavanja programov
spopolnjevanja v izrednem ali podiplomskem študiju,
5. da je program spopolnjevanja nadaljevalni ali že uveljavljen,
6. deficitarnost področja, s katerega
je ponujen program spopolnjevanja,
7. reference predavateljev za izpeljavo programa spopolnjevanja,
8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost
izpeljave programa spopolnjevanja,
10. prednost pri izbiri programov računalništva in uporabe računalnika bodo
imeli programi usposabljanja, ki podpirajo
uporabo že nameščene licenčne programske opreme in doseženo raven računalniške strojne opreme na šolah.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki
opravljajo vzgojnoizobraževalno ali raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. so registrirane za opravljanje izobraževalne ali raziskovalne dejavnosti;
2. morajo razpolagati z ustreznimi prostori
in opremo (tehnologija, računalniška tehnologija, učne delavnice in drugo) za izpeljavo
programov v primeru, da jih ne bodo izpeljali v
regionalnih enotah Oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo;
3. imajo zaposlene predavatelje z
ustreznimi strokovnimi referencami ali sklenjene predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za šolsko leto 2002/03;
4. imajo reference, ki izkazujejo, da prejemnik izvaja programe, ki so predmet razpisa ali druge izobraževalne programe.
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4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša:
– za izvajanje ponujenih programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja ni razpisanih
sredstev, prejemniki pa se lahko prijavijo za programe po kategoriji financiranja A4,
– programi računalništva in uporabe
računalnika iz programa “Računalniško
opismenjevanje” v višini 30 milijonov
tolarjev.
5. Določitev obdobja porabe sredstev
Programi stalnega strokovnega spopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji morajo biti izvedeni v šolskem letu 2002/03.
Dodeljena sredstva za programe računalništva in uporabe računalnika iz programa “Računalniško opismenjevanje” morajo
prejemniki porabiti v šolskem letu
2002/03.
6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumentacije. Zapečatene ovojnice z vlogami morajo prejemniki poslati priporočeno naslovniku: Zavod RS za šolstvo, Oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje, Poljanska
28, 1000 Ljubljana, ali osebno oddati v
Oddelku za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana (Prule, za Restavracijo Urška), pri Mateji Peterca. Rok za oddajo vloge je 28.
marec 2002 do 12. ure. Vloga oddana po
pošti se šteje kot pravočasna, če prispe
do istega dne in ure, kot je predvideno za
osebno oddajo vloge.
Ovojnice z vlogami morajo prejemniki
oddati z jasno oznako ter napisom
“Vloga – ne odpiraj“, ter z navedbo
predmeta naročila, in sicer “Javni razpis
za izvajanje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja za šolsko leto
2002/03“. Na ovojnici mora biti na
sprednji strani jasno označen naslovnik
in prejemnik.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih neodprte vrnila
pošiljatelju.
7. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko prejemniki dvignejo v Oddelku za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo,
Privoz 11, Ljubljana (Prule, za Restavracijo
Urška), pri Mateji Peterca, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, na podlagi dokazila o
vplačilu.
Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki jih
mora prejemnik predložiti naročniku;
2. podatki o področjih stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2002/03;
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3. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago prejemnikom;
4. način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik – Načini določanja
deleža za vrednotenje programov in navodila za izpeljavo programov strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letu 2002/03;
5. predstavitev regionalnih enot Oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo s kapacitetami razpoložljive AV tehnologije;
6. vzorec pogodbe;
7. merila za izbor in stopnjo financiranja
programov;
8. CD in disketa;
9. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustreznimi
prostori in opremo (IC, obr. 01),
– obrazec za predstavitev predavateljev
(IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference (IC,
obr. 03);
10. za vse programe, ki so vezani na
programe računalništva in uporabe računalnika iz programa “Računalniško opismenjevanje“ in so financirani iz programa Računalniško opismenjevanje, izjavo, da bo
izvajal izobraževanje v skladu s programom
in načinom dela v programu Računalniško
opismenjevanje.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti proti plačilu 13.800 SIT na žiro račun
Zavoda
RS
za
šolstvo:
50100-603-401756 (obvezno dokazilo –
fotokopija virmana ali položnice ali drugo
ustrezno dokazilo). Pri plačilu v namen nakazila obvezno navedite šifro 7007. V ceno razpisne dokumentacije je vključen 20%
DDV.
V ceno razpisne dokumentacije so vračunani materialni stroški za pripravo razpisne dokumentacije.
Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Vereni Balažic na tel.
01/24-119-62, faks 01/24-119-68.
Za prejemnike bodo organizirani informativni dnevi:
1. 4. 3. 2002 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,
2. 5. 3. 2002 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,
3. 6. 3. 2002 ob 10. uri za nove izvajalce in
4. 14. 3. 2002 ob 10. uri rezervni termin za vse izvajalce.
Drugih informativnih dni ne bomo organizirali.
Vsi organizirani informativni dnevi se bodo izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, soba št. 215, 2. nadstropje.
8. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so
vabljeni vsi prejemniki, bo 2. aprila 2002
ob 12.30, v prostorih Oddelka za stalno
strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za
šolstvo, Privoz 11, Ljubljana.
Pred odpiranjem vlog morajo predstavniki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.
9. Rok za obvestilo
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Prejemniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-64603
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in o postopku za
izbiro programov, v nadaljevanju: Pravilnik
o strokovnem spopolnjevanju (Ur. l. RS, št.
80/98) in Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01) objavlja
javni razpis
za izvajanje naročenih programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2002/03
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa so naročeni programi
stalnega strokovnega spopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: programi) in njihova izpeljava.
2. 1. Programi
Programi so razvrščeni:
0 Naročeni programi
0.2. Programi izpopolnjevanja in spopolnjevanja
0.2.2 Programi spopolnjevanja, ki izhajajo iz vsebinske prenove
0.2.2.1. programi nacionalnih preizkusov znanja v devetletni OŠ
0.2.2.2. programi za spopolnjevanje
vzgojiteljev in učiteljev, ki integrirajo otroke,
učence in dijake s posebnimi potrebami
0.2.2.3. programi glasbenega šolstva
0.2.2.4. programi predšolske vzgoje
0.2.2.5. programi za spopolnjevanje
učiteljev za pripravo na maturo
0.2.2.6. programi za spopolnjevanje
učiteljev za pripravo na poklicno maturo
0.2.2.7. programi za šolstvo narodnosti, zamejske Slovence, učitelje otrok
zdomcev in medkulturno sodelovanje
0.2.2.8. programi za pripravnike in
mentorje pripravnikov
0.3. Programi, ki jih zahtevajo novi učni
načrti po odredbah o vrsti in smeri izobrazbe
0.3.2. Programi stalnega strokovnega
spopolnjevanja za predmete:
0.3.2.1. angleščina (didaktika zgodnjega poučevanja)
0.3.2.2. nemščina (didaktika zgodnjega poučevanja)
0.3.2.3. tehnika in tehnologija
0.3.2.4. naravoslovje in tehnika
0.3.2.5. državljanska vzgoja in etika
0.3.2.6. naravoslovje v poklicnem izobraževanju
0.3.2.7. družboslovje v poklicnem izobraževanju
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0.3.2.8. laborant
0.3.2.9. računalnikar – organizator informacijske dejavnosti
0.3.2.10. programi za strokovne delavce v osnovni šoli za odrasle
0.3.2.11. programi iz specialno pedagoških znanj
Obvezni izbirni predmeti:
0.3.2.12. retorika
0.3.2.13. verstva in etika I, II, III
Izbirni predmeti:
0.3.2.14. vzgoja za medije (radio, tisk,
televizija)
0.3.2.15. filozofija za otroke (kritično
mišljenje, etična raziskovanja, jaz in drugi)
0.3.2.16. etnologija (srečanja s kulturami, sodobnosti z razsežnostmi dediščine)
0.3.2.17. umetnostna zgodovina (kaj
nam govorijo umetnine, življenje upodobljeno v umetnosti, oblika in slog)
0.3.2.18. plesne dejavnosti (ples, ljudski plesi, starinski in družabni ples)
0.3. 2. 19. astronomija (Sonce, Luna
in Zemlja, daljnogledi in planeti, zvezde in
vesolje)
0.3. 2. 20. logika
0.3.2.21. obdelava gradiv
0.3.2.21.1 obdelava gradiv – les
0.3.2.21.2 obdelava gradiv – umetne
snovi
0.3.2.21.3 obdelava gradiv – kovine
0.3.2.22. projekti iz fizike in tehnike
0.3.2.23. projekti iz fizike in ekologije
0.3.2.24. elektronika z robotiko
0.3.2.25. risanje v geometriji in tehniki
0.3.2.26. elektrotehnika
0.3.2.27. robotika v tehniki
0.3.2.28. računalništvo (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja)
0.3.2.29. klaviatura in računalnik 1, 2
0.3.2.30. matematična delavnica 7, 8, 9
0.3.2.31. okoljska vzgoja I, II, III
0.3.2.32. genetika
0.3.2.33. kmetijstvo
0.3.2.34. čebelarstvo
0.3.2.35. turistična vzgoja
0.3.2.36. klekljanje (osnovne tehnike
klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čipki, široki ris)
0.3.3. Programi spopolnjevanja za uvajanje novega kurikula za vrtce in novih učnih načrtov in katalogov znanj v šolah
0.3.3.1. programi za spopolnjevanje
vzgojiteljev in učiteljev, ki integrirajo otroke, učence in dijake s posebnimi potrebami
0.3.3.2. predšolska vzgoja
0.3.3.3. razredni pouk in programi za
učitelje v podaljšanem bivanju
0.3.3.4. jeziki
0.3.3.4.1. slovenščina
0.3.3.4.2. italijanščina (tudi izbirni predmet)
0.3.3.4.3. madžarščina
0.3.3.4.4. angleščina
0.3.3.4.5. francoščina (tudi izbirni
predmet)
0.3.3.4.6. hrvaščina (tudi izbirni predmet)
0.3.3.4.7. latinščina in grščina (tudi izbirni predmet)
0.3.3.4.8. nemščina (tudi izbirni predmet)

0.3.3.4.9. ruščina
0.3.3.4.10. španščina (tudi izbirni predmet)
0.3.3.4.11. drugi jeziki (tudi izbirni
predmeti)
0.3.3.5. družboslovje in humanistika
0.3.3.5.1. spoznavanje okolja
0.3.3.5.2. družba
0.3.3.5.3. geografija
0.3.3.5.4. zgodovina
0.3.3.5.5. državljanska vzgoja in etika
0.3.3.5.6. družboslovje
0.3.3.5.7. psihologija
0.3.3.5.8. sociologija
0.3.3.5.9. filozofija
0.3.3.5.10. ekonomija, podjetništvo in
strokovni predmeti v ekonomski gimnaziji
0.3.3.5.11.knjižničarstvo
0.3.3.5.12. pedagogika
0.3.3.6. umetnost
0.3.3.6.1. umetnost
0.3.3.6.2. umetnostna zgodovina
0.3.3.6.3. glasba
0.3.3.6.4. likovna vzgoja, likovna umetnost in likovno snovanje
0.3.3.6.5. plesna umetnost
0.3.3.6.6. strokovni predmeti v umetniški gimnaziji
0.3.3.6.7. dramaturgija, igralstvo, film,
video, fotografija in drugo
0.3.3.7. naravoslovje in tehnika
0.3.3.7.1. naravoslovje in tehnika
0.3.3.7.2. naravoslovje
0.3.3.7.3. matematika
0.3.3.7.4. fizika
0.3.3.7.5. kemija
0.3.3.7.6. biologija
0.3.3.7.7. gospodinjstvo
0.3.3.7.8. tehnika in tehnologija
0.3.3.7.9. računalništvo in informatika
0.3.3.7.10. strokovni predmeti tehniške gimnazije
0.3.3.7.11. drugo
0.3.3.8. športna vzgoja
0.3.3.9. poklicno in strokovno izobraževanje
0.3.3.10. programi s področja dela svetovalnih delavcev
0.3.3.11. programi za spopolnjevanje
vzgojiteljev v dijaških domovih
0.3.3.12. programi za spopolnjevanje
andragoških delavcev
0.3.3.13. programi za poklicno in osebnostno rast
0.3.3.14. programi za spopolnjevanje
vodilnih in vodstvenih delavcev
0.3.3.15. medpredmetna kurikularna
področja
0.3.3.16. splošnodidiaktični programi
0.3.4. Programi za spopolnjevanje učiteljev izbirnih predmetov in vsebin, ki niso
določeni z odredbo
Morebitni prejemniki (v nadaljevanju:
prejemniki) lahko ponudijo različne programe za eno ali več področij, isti program pa
samo v eno področje.
2.2. Merila za izbor in financiranje programov
Programi morajo biti pripravljeni na podlagi novih že sprejetih učnih načrtov in katalogov znanj ter v skladu z odredbami o
smeri in stopnji izobrazbe, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega obravnavanja. Prednost
pri izbiri bodo imeli programi, ki jih priprav-
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ljajo javni zavodi iz 28. in 106. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/0, 101/01) in Visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu (Ur. l.
RS, št. 67/93, 13/94, 39/95, 18/98,
35/98 in 99/99).
Merila za izbor in financiranje programov so določena v 18. členu Pravilnika o
strokovnem spopolnjevanju in so naslednja:
1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v
programu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s
cilji,
4. možnost priznavanja programov
spopolnjevanja v izrednem ali podiplomskem študiju,
5. da je program spopolnjevanja nadaljevalni ali že uveljavljen,
6. deficitarnost področja, s katerega
je ponujen program spopolnjevanja,
7. reference predavateljev za izpeljavo programa spopolnjevanja,
8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost
izpeljave programa spopolnjevanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki
Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki organizirajo strokovno spopolnjevanje morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. so registrirani za opravljanje izobraževalne ali raziskovalne dejavnosti,
2. morajo razpolagati z ustreznimi
prostori in opremo (tehnologija, računalniška tehnologija, učne delavnice in drugo)
za izpeljavo programov v primeru, da jih ne
bodo izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo,
3. imajo zaposlene predavatelje z
ustreznimi strokovnimi referencami ali sklenjene predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za šolsko leto 2002/03,
4. imajo reference, ki izkazujejo, da
prejemnik izvaja programe, ki so predmet
razpisa ali druge izobraževalne programe.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 70 milijonov tolarjev.
5. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki
porabiti v šolskem letu 2002/03.
6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom naročenih programov za izdelavo vloge, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumentacije.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki poslati priporočeno naslovniku:
Zavod RS za šolstvo, Oddelek za stalno
strokovno spopolnjevanje, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, ali osebno oddati v Oddelku za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška), pri Mateji
Peterca. Rok za oddajo vloge je 28. marec

Št.

2002 do 12. ure. Vloga oddana po pošti
se šteje kot pravočasna, če prispe do istega dne in ure, kot je predvideno za osebno
oddajo vloge.
Ovojnice z vlogami morajo prejemniki
oddati z jasno oznako ter napisom “Vloga
– ne odpiraj“, ter z navedbo predmeta naročila in sicer “Javni razpis za izvajanje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja za šolsko leto 2002/03 – naročeni
programi“.
Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naslovnik in prejemnik.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih neodprte vrnila
pošiljatelju.
7. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko prejemniki dvignejo v Oddelku za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za šolstvo,
Privoz 11, Ljubljana (Prule, za Restavracijo
Urška), pri Mateji Peterca vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, na podlagi dokazila o
vplačilu.
Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo
vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki
jih mora prejemnik predložiti naročniku;
2. podatki o področjih stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2002/03;
3. okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago prejemnikom;
4. načini določanja deleža, ki jih prejme posamezni prejemnik – Načini določanja deleža za vrednotenje programov in navodila za izpeljavo programov strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letu 2002/03;
5. predstavitev regionalnih enot Oddelka za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo s kapacitetami razpoložljive AV tehnologije;
6. vzorec pogodbe;
7. merila za izbor in stopnjo financiranja programov;
8. CD in disketa;
9. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustreznimi prostori in opremo (IC, obr. 01),
– obrazec za predstavitev predavateljev (IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference
(IC, obr. 03).
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
proti plačilu 13.800 SIT na žiro račun Zavoda RS za šolstvo: 50100-603-401756
(obvezno dokazilo – fotokopija virmana
ali položnice ali drugo ustrezno dokazilo). Pri plačilu v namen nakazila obvezno
navedite šifro 7007. V ceno razpisne
dokumentacije je vključen 20% DDV in materialni stroški za pripravo razpisne dokumentacije.
Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Vidi Trilar na tel.
01/24-119-66, faks 01/24-119-68.
Za prejemnike bodo organizirani informativni dnevi:
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– 4. 3. 2002 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,
– 5. 3. 2002 ob 10. uri za dosedanje
izvajalce,
– 6. 3. 2002 ob 10. uri za nove izvajalce,
– 14. 3. 2002 ob 10. uri rezervni termin za vse izvajalce.
Drugih informativnih dni ne bomo organizirali.
Vsi organizirani informativni dnevi se bodo izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, soba št. 215, 2. nadstropje.
8. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so
vabljeni vsi prejemniki, bo 2. aprila 2002
ob 10. uri, v prostorih Oddelka za stalno
strokovno spopolnjevanje Zavoda RS za
šolstvo, Privoz 11, Ljubljana.
Pred odpiranjem vlog morajo predstavniki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.
9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-64606
Na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 101/01 –
US RS) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in 103/01) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa Znanost
mladini v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo): Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov raziskovalne dejavnosti med mladimi, ki bodo zagotavljali:
– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj s področja raziskovalne dejavnosti ter iskanje novih
– pospeševanje raziskovalne dejavnosti na lokalnih in regijskih nivojih in so zajeti v tematskih sklopih:
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev,
b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,
c) regionalni centri,
d) ostale naloge: mednarodno sodelovanje, publiciranje, usposabljanje.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze društev, JRO, ustanove, šole, skupnosti šol in javni zavodi, ki izvajajo program, opredeljen v točki 2.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in naslednje samostojne priloge:
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– predstavitev vlagatelja z navedbo
vsebine dejavnosti na raziskovalnem
področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev,
– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na
raziskovalnem področju in reference.
4. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister pristojen
za šolstvo, znanost in šport.
Imenovana strokovna komisija pripravi
tudi predlog prejemnikov sredstev in ga
predloži v odločanje ministru pristojnemu
za šolstvo, znanost in šport.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– zastopanost vseh tematskih sklopov
iz točke 2,
– teritorialna razsežnost programa,
– kontinuiteta izvajanja,
– ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije,
– reference vlagatelja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 50,000.000 SIT.
Višino subvencije določi minister glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 5. točki tega razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2002, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 3. 2002
do 12. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje programa Znanost mladini”,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Javno odpiranje vlog, na katero so vabljeni predstavniki vlagateljev z ustreznimi
pisnimi pooblastili, bo v ponedeljek, 25. 3.
2002 ob 10. uri na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za znanost, Trg OF
13, Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
zaključka razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delovnik med 7. in

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

16. uro na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo pri Almiri Bremec, soba 402, ali po
tel. 01/478-46-61.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-64483
Na podlagi 18. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter v skladu
s 7. členom Pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 74/01)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
ciljni razpis
za zbiranje predlogov za sodelovanje
na Tednu slovenske kulture v Madridu
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
I. Predmet ciljnega razpisa:
(So)financiranje kulturnih projektov na
področjih posredovanja kulturnih vrednot
(v nadaljevanju: projekti) na Tednu slovenske kulture v Madridu ob predsedovanju
Španije Evropski Uniji. Predstavitev bo potekala v kulturnem centru Circulo de Bellas
Artes v Madridu od 3. do 9. junija 2002.
II. Razpisna področja:
Ciljni razpis na navedenih področjih obsega naslednje razpisne vsebine:
– uprizoritvene umetnosti: gostovanje
gledališke predstave (večja produkcija, ki
temelji na izraziti avtorski poetiki oziroma
sodobna reinterpretacija klasike (v terminu
3. in 4. junij 2002),
– glasbene umetnosti: nastop komornega glasbenega sestava (do 6 oseb; v
terminu 5. junij 2002).
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija.
Predlagatelji, ki kandidirajo na programskem in projektnem razpisu ministrstva za
leto 2002, ne morejo z istimi projekti kandidirati na ciljnem razpisu ministrstva za
predstavitev na Tednu slovenske kulture v
Madridu.
Vsi posebni pogoji za posamezna razpisna področja so del razpisne dokumentacije.
IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za predmet ciljnega razpisa za leto 2002 znaša:
– za uprizoritvene umetnosti 9,200.000
SIT,
– za glasbene umetnosti 1,500.000
SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 20. julija 2002.
VI. Razpisni rok:

Razpis se prične 22. 2. 2002 in zaključi 22. 3. 2002.
VII. Kriteriji in merila za izbor programov
na posameznih področjih so sestavni del
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce za posamezno razpisno področje in
– navodila z navedbo razpisnih pogojev
ter kriterijev, meril in prednosti za posamezno področje.
VIII. Oddaja in dostava predlogov:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 10. do 13. ure ter v
sredo od 10. do 15.30).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Predlagatelj mora
podatke o vsakem projektu izpolniti na posamičnem prijavnem obrazcu in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana do 22. 3. 2002 oziroma
do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na ciljni razpis za Teden slovenske kulture
v Madridu. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
22. 3. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in
merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Vesna Jurca Tadel, e-mail: vesna.jurca@gov.si, tel. 01/478-59-52.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko VIII.
XI. Obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 26. 3. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Št. 159/02
Ob-64605
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
javnega pooblastila iz 3. točke 77. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92 in 42/94 – odločba US, Ur. l. RS,
št. 41 z dne 1. 6. 1999) ter 6. člena Pravilnika o izobraževanju in strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev in sodelav-
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cev na področju socialnega varstva (Ur. l.
RS, št. 57/94) 11. in 12. člena Pravilnika
o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega
varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00) ter
skladno z ugotovljenimi potrebami po izobraževalnih vsebinah za področje socialnega varstva objavlja
javni razpis
za izbiro najustreznejših programov
strokovnega usposabljanja in
izpopolnjevanja na področju
socialnega varstva za leto 2002
I. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Zemljemerska 12/IX p.p. 2004, 1104
Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: programi).
Organizatorji izobraževanja prijavijo programe, glede na naslednje prioritetne vsebine:
1. Programi za neposredno delo z uporabniki (15 programov)
a) novi pristopi za delo z ljudmi v socialni stiski in težavi: prepoznavanje tveganih
ravnanj, animiranje za spremembo stila življenja, izobraževanje in osebnostno rast;
b) delo z družino: poglobljeno delo z
družinskimi člani, psihosocialna in druga
znanja pri delu z družino, vzpostavljanje
medosebnih odnosov;
c) delo s starimi ljudmi: priprava ljudi na
upokojitev in starost, vloga izobraževanja
za starejše ljudi, prepoznavanje nasilja in
zlorab nad starejšimi;
d) ljudje z odvisnostmi: prepoznavanje
odvisnosti, oblike preprečevanja in pomoči;
e) zakonski postopki: razvezni postopki zakonskih partnerstev, urejanje preživnine;
f) preventivno delo: prepoznavanje potreb uporabnikov, načrtovanje novih vsebin programov;
2. Programi za izboljšanje kakovosti dela z uporabniki (10 programov),
g) metode in tehnike za preprečevanje
izgorelosti in osebnostno rast: prepoznavanje neugodnih situacij pri delu z uporabniki in v delovnem okolju, izboljšanje medosebnih odnosov, razbremenjevanje in
preprečevanje izgorelosti;
h) management na področju socialnega
varstva: priprava, organizacija in izvedba
programov, pridobivanje sredstev;
i) metode evalvacije.
3. Programi informiranja in osveščanja
(5 programov)
j) osveščanje o različnih pojavih sodobih družbenih sprememb in potrebah po
novih pristopih za uporabnike socialnega
varstva;
k) pravne novosti in spremembe zakonodaje v socialnem varstvu;
l) predstavitev strok in področij, ki se
dopolnjujejo pri delu z uporabniki v socialnem varstvu;
4. Drugi programi, aktualni za področje
socialnega varstva (5 programov).
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Ponudniki lahko prijavijo različne programe v enega ali več vsebinskih sklopov.
Prednost pri izboru bodo imele inovativne
vsebine programov, v skladu z razpisanimi
vsebinami in cilji nacionalnega programa
socialnega varstva do leta 2005.
Glede na namen prijave na razpis so
lahko izbrani programi po vsebinskih sklopih pod 1, 2, 3 potrjeni in /ali sofinancirani
ter pod 4 samo potrjeni.
III. Sofinanciranje programov in kotizacij
Za sofinanciranje programov je namenjeno 20,104.800 SIT.
Zbornica si pridržuje pravico, da bo sofinancirala izbrane programe, ki bodo v največji meri ustrezali merilom razpisa, po metodologiji, ki jo je pripravila strokovna služba zbornice. Z organizatorji programov
bodo sklenjene pogodbe.
IV. Pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo organizatorji izobraževanja, ki :
– izvajajo program v R Sloveniji,
– imajo registrirano višje strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobraževanje (M80.3), drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (M80.42), raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
(K73.20), izvajanje socialno varstvene dejavnosti (N85.3) in je izobraževalna dejavnost opredeljena v veljavnem statutu organizacije
– razpolagajo z ustreznimi prostori in
opremo za izvedbo izobraževalnih programov,
– imajo reference za izvajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja odraslih na področju socialnega varstva,
– vključujejo v programe izvajalce z
ustreznimi strokovnimi referencami.
Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni do
konca leta 2002.
V. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku - organizatorju
izobraževanja,
– dokazilo o registraciji* in statut, če
gre za društva
– predstavitev programov usposabljanja
na obrazcih SZS/U za leto 2002.
*Visokošolskim zavodom, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu
(Ur. l. RS, št. 67/93), ni potrebno priložiti
dokazil o registraciji.
VI. Merila za izbor in sofinanciranje programov
Pri izboru in sofinanciranju programov
bodo upoštevana:
a) splošna merila:
– skladnost vsebine in ciljev programa
z vsebinami razpisa,
– inovativnost,
– oblika preverjanja osvojenih znanj,
– realnost ekonomične izvedbe programa,
b) posebna merila:
– trajanje programa,
– reference izvajalcev programov,
– preiskušenost v praksi (samoevalvacija za že izvedene programe).
VII. Način oddaje ponudb
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Ponudbe naj bodo oddane v zaprti kuverti - priporočeno, na naslov: Socialna
zbornica Slovenije, p.p.2004, 1104 Ljubljana, s pripisom v levem zgornjem kotu na
naslovni strani kuverte: “Vloga - ne odpiraj“, ter z navedbo predmeta razpisa “Javni
razpis za izbiro najustreznejših programov
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja v socialnem varstvu za leto 2002”.
Na kuverti napišite na sprednji strani
naslov prejemnika programa in na zadji
strani naslov prijavitelja programa. Vsak
program naj bo prijavljen v posebni kuverti
na prijavnih obrazcih zbornice.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane ponudbe bodo v postopku odpiranja ponudb izločene in vrnjene prijavitelju.
Informiranje o izpolnjevanju prijavnih
obrazcev bo organizirano za prijavitelje programov v sredo, 27. 2. 2002 v prostorih
zbornice, v 6.nadstropju za :
– nove ponudnike programov ob 10.
uri,
– dosedanje ponudnike programov ob
13. uri.
Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave razpisa. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo zbornice pravočasno, do ponedeljka 25. 3.
2002 do 15. ure. Do tega dne morajo
prispeti tudi poštne pošiljke.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega komplet obrazcev za prijavo programov. Dokumentacijo lahko dobijo ponudniki v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Zemljemerska 12, 1104 Ljubljana (izpis/disketa),po e-pošti na osnovi pisnega zahtevka
(Ursa.Groselj@soczbor-sl-si, Tea.Smonker@soczbor-sl.si) ali na spletnih straneh
zbornice http://www.soczbor-sl.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite pri Urši Grošelj in Alenki Hebar na tel. 01/432-70-53, 433-60-30,
431-41-18.
IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje prispelih ponudb bo v sredo,
27. 3. 2002 ob 10. uri, v prostorih zbornice.
X. Rok za obvestilo
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-64279
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR) v
sodelovanju z Banko Zasavje, d.d., Trbovlje,bančna skupina Nove ljubljanske banke
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
300,000.000 SIT, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 150,000.000 SIT.

Stran

1846 / Št. 16 / 22. 2. 2002

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A. Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: TOM + 3,8%,
– nad 3 do 10 let: TOM + 4,5%,
– nad 10 do 15 let: TOM +5%.
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.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo
dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni
izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
B. Krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi s prezaposlitvijo
delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju
(RZVZ) ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje.
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: TOM + 3,6%,
– nad 3 do 10 let: TOM + 4%,
– nad 10 do 15 let: TOM + 4,5%.
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.
Ko investitor prezaposli delavca RZVZ
in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca,
da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 868.000
tolarjev oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifikacijske neustreznosti teh delavcev, in kreditojemalec zaposli brezposelno osebo, ki
je prijavljena kot brezposelna na Uradih za
delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in
Laško najmanj tri mesece, se kreditojemalcu prizna premija v višini 434.000 tolarjev
oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v obdobju od izdaje sklepa o kreditu
oziroma garanciji do pogodbenega dolo-
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čenega roka za poplačilo vseh kreditnih
obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg
M1/M2 obrazca tudi izjavo, da v zadnjih
dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev
ter izjavo o številu zaposlenih. Realizacija
zaposlitve za nedoločen čas se dokaže z
M1/M2 obrazcem. Po poteku dveh let od
podpisa pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na
dan podpisa pogodbe. Skupna višina vseh
premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredita v
primeru zaposlovanja brezposelnih oseb,
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje, oziroma 10% vrednosti prejetega kredita v primeru zaposlovanja presežnih delavcev
RZVZ. Posamezna premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo
delovno mesto. Metodologija dodeljevanja
premij je na vpogled na sedežu RCR.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo
dejavnost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni
izmed naštetih občin.
Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
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,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– boniteta preteklega poslovanja,
– odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje).

V primeru presežka vlog nad razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
* razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
* ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu računa s
strani RCR.
V primeru razpisne variante A morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti kredita.Polovico zneska provizije dobi prosilec vrnjeno ob dokončnem odplačilu kredita.
V primeru razpisne variante B morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 3% provizijo za izdano garancijo, od katere dobijo 2/3 vrnjeno ob
dokončnem odplačilu kredita in izpolnitvi
razpisnega pogoja o zaposlitvi delavcev. V
nasprotnem primeru pri razpisni varianti B
kljub odplačilu kredita provizije ne dobi vrnjene.
Banka zaračuna komitentom za vodenje kredita nadomestilo v višini 0,3% letno
od stanja kredita. Banka lahko nekomitentom zaračuna dodatno do 1,5% enkratno
provizijo.
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 Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b oziroma na lokalnih podjetniških
centrih.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 35b.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
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).
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10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
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 v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziroma tel. 03/56-68-333.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Ob-64474
Na podlagi prve alinee 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom
Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
01/433-04-43.
2. Predmet naročila: dobava telekomunikacijskih kablov tipa: “TK 59 GM”
dimenzij 3x4x0,4; 5x4x0,4; 10x4x0,4;
15x4x0,4;
25x4x0,4;
35x4x0,4;
50x4x0,4;
75x4x0,4;
100x4x0,4;
150x4x0,4; 200x4x0,4; 250x4x0,4;
300x4x0,4; 350x4x0,4; 400x4x0,4;
500x4x0,4; 600x4x0,4.
3. Kraj dobave: dobava v skladišča naročnika.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev.
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v Sektorju za nabavo
in logistiko, 2. nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218, preda kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če
ponudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki pošlje po faksu
01/433-04-43, ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-

Št.

be prejeti najkasneje do 18. 3. 2002 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti), ali osebno v Sektor za nabavo in logistiko, soba
218, 2. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: naročnik javnega odpiranja ponudb
ne bo izvedel.
12. Navedba finančnih zavarovanj: naročnik zahteva bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe oziroma do 26. 4.
2002; ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 19. 4. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-64475
Na podlagi prve alinee 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom
Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
01/433-04-43.
2. Predmet naročila: dobava telekomunikacijskih kablov tipa: “TK 59 GM”
dimenzij 3x4x0,6; 5x4x0,6; 10x4x0,6;
15x4x0,6;
25x4x0,6;
35x4x0,6;
50x4x0,6; 75x4x0,6; 100x4x0,6.
3. Kraj dobave: dobava v skladišča naročnika.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev.
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v Sektorju za nabavo
in logistiko, 2. nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218, preda kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če
ponudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki pošlje po faksu
01/433-04-43, ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
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tacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 18. 3. 2002 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti), ali osebno v Sektor za nabavo in logistiko, soba
218, 2. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: naročnik javnega odpiranja ponudb
ne bo izvedel.
12. Navedba finančnih zavarovanj: naročnik zahteva bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe oziroma do 26. 4.
2002; ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 19. 4. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-64476
Na podlagi prve alinee 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom
Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
01/433-04-43.
2. Predmet naročila: dobava telekomunikacijskih kablov tipa: “TK 59 GM”
dimenzij
150x4x0,6;
200x4x0,6;
250x4x0,6; 300x4x0,6; 350x4x0,6;
400x4x0,6; 500x4x0,6.
3. Kraj dobave: dobava v skladišča naročnika.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v Sektorju za nabavo
in logistiko, 2. nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218, preda kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če
ponudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki pošlje po faksu
01/433-04-43, ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-

Stran

1848 / Št. 16 / 22. 2. 2002

mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 18. 3. 2002 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti), ali osebno v Sektor za nabavo in logistiko, soba
218, 2. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: naročnik javnega odpiranja ponudb
ne bo izvedel.
12. Navedba finančnih zavarovanj: naročnik zahteva bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe oziroma do 26. 4.
2002; ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 19. 4. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-64477
Na podlagi prve alinee 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom
Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
01/433-04-43.
2. Predmet naročila: dobava telekomunikacijskih kablov tipa: “ TOSM 03
…CMAN” dimenzij 6x12; 8x12; 12x12.
3. Kraj dobave: dobava v skladišča naročnika.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev.
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v Sektorju za nabavo
in logistiko, 2. nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218, preda kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če
ponudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki pošlje po faksu
01/433-04-43, ter zahteva, da se mu pošlje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
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7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 18. 3. 2002 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti), ali osebno v Sektor za nabavo in logistiko, soba
218, 2. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: naročnik javnega odpiranja ponudb
ne bo izvedel.
12. Navedba finančnih zavarovanj: naročnik zahteva bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe oziroma do 26. 4.
2002; ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 19. 4. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-64478
Na podlagi prve alinee 9. člena Navodila o pogojih in postopkih za naročanje blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom
Slovenije d.d.
javni razpis
za izbor dobavitelja blaga po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
01/433-04-43.
2. Predmet naročila: dobava telekomunikacijskih kablov tipa: “ TOSM 03
…CMAN” dimenzij 6x4 in 6x8.
3. Kraj dobave: dobava v skladišča naročnika.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v Sektorju za nabavo
in logistiko, 2. nadstropje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10,
Ljubljana, soba 218, preda kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stroške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki navedejo davčno in matično številko ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredoval razpisno dokumentacijo po pošti, če
ponudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki pošlje po faksu
01/433-04-43, ter zahteva, da se mu poš-

lje razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.
7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika je: 50100-601-35407.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe prejeti najkasneje do 18. 3. 2002 do
vključno 12. ure.
10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (po pošti), ali osebno v Sektor za nabavo in logistiko, soba
218, 2. nadstropje poslovne stavbe Cigaletova 10, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: naročnik javnega odpiranja ponudb
ne bo izvedel.
12. Navedba finančnih zavarovanj: naročnik zahteva bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe oziroma do 26. 4.
2002; ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 19. 4. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2002.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 650-00/2002
Ob-64591
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov in objektov v občini in Starše (MUV, št. 38/99)
Občina Starše objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje športnih programov in
objektov v Občini Starše za leto 2002
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež v občini
Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
+
II. V letu 2002 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0. Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,
4.0. Vrhunski šport,
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5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne
prireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino z poimenskim seznam vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina Starše 93, 2205 Starše, s pripisom
Javni razpis-Šport 2002.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci
bomo sklenili pogodbe.
Občina Starše
Št. 20/02
Ob-64461
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Celje v letu 2002
I. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– Športna zveza Celje,
– vrtci, osnovne in srednje šole,
– zavodi, zasebniki, gospodarske
družbe in druge organizacije registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Celje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že več kot leto dni,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva),
– da izpolnjujejo organizacijske, prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo
programa,
– da imajo večino članstva oziroma udeležencev programa z območja Mestne občine Celje.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih programov športa:

Št.

1.Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– program Zlati sonček,
– tečaj plavanja,
– tečaj drsanja,
– programi v društvih in občinski športni
šoli, ki imajo značaj redne splošne vadbe,
– ciciban planinec,
1.2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
– program Zlati sonček za otroke v 1. in
2. razredih osemletke oziroma 1., 2. in 3.
razredih devetletke,
– program Krpan za otroke v 3. razredih osemletke oziroma 4. razredih devetletke,
– tečaj plavanja za otroke v 2. razredih
osemletke oziroma v 1. in 3. razredih devetletke,
– tečaj drsanja za otroke v 1. razredih
osemletke oziroma 1. in 2. razredih devetletke,
– programi, ki imajo značaj redne splošne vadbe,
– medrazredna tekmovanja nižjih razredov osnovnih šol,
– medšolska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol,
– programi v času zimskih, jesenskih in
novoletnih šolskih počitnic,
1.3. športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami,
– programi, ki imajo značaj redne splošne vadbe,
1.4. športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– programi društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupini D in E,
– programi usmerjevalnih selekcij društev uvrščenih v skupine A, B in C,
1.5. drugi programi pomembni za šport
v občini,
2. Kakovostni in vrhunski šport
– programi društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupine A, B in C,
3. Športna rekreacija
– programi društev, ki imajo značaj redne vadbe za odrasle, invalide ali upokojence,
– množične športno-rekreativne akcije
in prireditve na območju občine,
– drugi programi pomembni za šport v
občini,
4. Razvojne, strokovne in druge naloge
v športu
– nujna investicijsko vzdrževalna dela na
športnih objektih ali površinah, ki so v
upravljanju športnih društev ter nabava ali
obnova športne opreme na teh objektih.
Prednost bodo imeli javni športni objekti
občinskega pomena in objekti, ki so namenjeni predvsem organizirani športni vadbi,
– organizacija seminarjev in tečajev v
občini za dopolnilno spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– zdravstveno varstvo in testiranja kategoriziranih in drugih športnikov,
– organizacija tekmovalnih športnih prireditev na območju Mestne občine Celje
– izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec,
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– mednarodno sodelovanje z mestoma
Singen in Grevenbroich ter sodelovanje z
drugimi občinami,
– delovanje finančnega servisa za društva in klube,
– priprave športnikov in klubskih ekip
za nastope na olimpijskih igrah, svetovnih
in evropskih prvenstvih oziroma pokalih ter
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih,
– programi športnikov kategoriziranih
po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije
– priznanja in nagrade športnikom ter
prireditev “Šport v Celju“,
– informatika v športu,
– drugi programi pomembni za šport v
občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje
– strokovna služba (plače in drugi osebni prejemki),
– materialni stroški delovanja zveze.
6. Mednarodne igre šolskih otrok
7. Mednarodne športne prireditve
III. Način sofinanciranja programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2002
na podlagi Pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter Meril in normativov za ovrednotenje športnih programov v Mestni občini Celje in rangiranja športnih društev s strani Športne zveze Celje.
Prednost pri izboru izvajalcev programov bodo imela športna društva, Športna
zveza Celje ter izvajalci, katerih programi
so bili sofinancirani že v letu 2001 oziroma
izvajalci, ki svoje programe izvajajo neprofitno.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2002.
IV. Rok za predložitev prijav in način
prijave
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko
ali osebno oddajte v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Celje, oddelek za
družbene dejavnosti, Prešernova 27, 3000
Celje, s pripisom “Javni razpis 2002 –
Šport/Ne odpiraj.
Rok za prijavo na javni razpis je 14. 3.
2002.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu Oddelka za
družbene dejavnosti. Prepozno oddane prijave se ne bodo upoštevale.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne ali
nepravilno izpolnjene prijave bodo na to
opozorjeni, za dopolnitev prijave pa bodo
imeli na voljo dodatni 8-dnevni rok. Prijave, ki v tem roku ne bodo dopolnjene, bodo izločene kot nepopolne.
V. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo komisija opravila dne 19. 3. 2002.
Odpiranje prijav ne bo javno.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih
obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti:
– pogodbo o najemu objekta za izvajanje
programa (pogodba z upravljalcem oziroma
lastnikom objekta) ali pa dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravljalec objekta,
– koledar nacionalne panožne zveze za
leto 2002 oziroma za sezono 2001/2002
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(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih nacionalnih športnih zvez),
– poročilo o izvedbi programov, ki so bili
sofinancirani iz občinskega proračuna v letu
2001,
– zaključni račun s finančnim poročilom
za leto 2001 (društva in Športna zveza
Celje).
Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis,
morajo predložiti:
– fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za društva).
Odločbe morajo biti izdane na osnovi
pravil (statuta), usklajenih z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99).
Zasebniki in druge organizacije predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu,
– finančno ovrednoten program z navedenimi predvidenimi viri financiranja,
– pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec
lastnik oziroma upravljalec tega objekta,
– dokazilo o zagotovljenem in ustrezno
usposobljenem strokovnem kadru,
– koledar nacionalne panožne zveze za
leto 2002 oziroma za sezono 2001/2002
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih nacionalnih športnih zvez),
– zaključni račun s finančnim poročilom
za leto 2001 (društva, zavodi in druge organizacije),
– dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki).
VII. Razpisni obrazci in informacije
Razpisno dokumentacijo (obrazci) ter podrobne informacije dobijo interesenti vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Prešernova 27, Celje, (kontaktna oseba
Lado Gobec, tel. 42-65-872).
VIII. Pogodbe o sofinanciranju programov
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Mestna občina Celje
Ob-64408
Komisija za nagrade Marjana Rožanca
na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2001
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa v
Mestni občini Ljubljana za leto 2001.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki,
športni vzgojitelji, profesionalni delavci v
športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega
obdobja.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
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– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Komisija za
nagrade Marjana Rožanca, Resljeva 18,
Ljubljana, do vključno 8. 3. 2002, v zaprti
kuverti s pripisom “Za razpis – Ne odpiraj“.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-40-39, Služba za šport Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 300-03/2002
Ob-64407
Na podlagi 7. člena Pravilnika o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica, je župan občine 14. 2. 2002
izdal
javni razpis
za podelitev kreditov s subvencijo dela
obrestne mere pri kreditih za
pospeševanje razvoja podjetništva v
Občini Brezovica
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Skupen znesek razpisanega kredita
je: 48,000.000 SIT.
2. Namen kreditiranja je pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Brezovica.
3. Zahtevek za dodelitev kredita lahko
oddajo pravne in fizične osebe s sedežem v
Občini Brezovica, in sicer:
– družbe, ki imajo do 50 zaposlenih,
– samostojni podjetniki, obrtniki in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.
4. Doba vračanja: do 7 let.
5. Izhodiščna obrestna mera za prvovrstne kreditojemalce, ki je trenutno veljavna
in je spremenljiva, je: T + 6%.
Višina kredita praviloma znaša 50% od
predračunske vrednosti investicije, vendar
ne več kot 10,000.000 SIT.
Obroki se praviloma plačujejo trimesečno v skladu s kreditno pogodbo.
6. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilogami vložijo prosilci na: Občini Brezovica,
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo, Tržaška
390, 1351 Brezovica.
7. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče prosilca oziroma firmo družbe,
– dejavnost in naslov ter številko žiro računa in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
– opis investicije z obrazložitvijo in predračunsko vrednost investicije z viri financiranja in terminskim planom investicije, če
kreditojemalec najema investicijski kredit.
8. Prošnji za kredit morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, karton deponiranih podpisov;
– potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register (registracija podjetja z
vsemi prilogami) in dovoljenje za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri pri-

stojnem občinskem upravnem organu vložil
zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja ter
priložil vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma dovoljenja za
opravljanje dejavnosti podjetja;
– potrdilo o plačanih obveznostih državi;
– dokazila o namenu porabe posojila;
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki je:
– za zasebnike:
– overjena davčna napoved z vsemi prilogami za leto 2001 in 2000,
– obr. podatki o poslovanju med letom za
leto 2002 (od 1. 1. 2002 do zadnjega zaključenega meseca pred najemom kredita),
– prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita,
– odločbi o odmeri davka iz dejavnosti
za leto 2000, če pa je za leto 2001 že
izdana še za to leto (op.p.: če se kredit
najema konec leta);
– za podjetje:
– zaključni račun za leto 2001 (BS in
BU),
– obr. tekoči podatki poslovanja v letu
2002 (od 1. 1. 2002 do zadnjega zaključenega meseca pred najemom kredita),
– prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita.
9. Rok za vložitev prošnje je 15. 4.
2002.
10. Potrebne obrazce in informacije dobijo prosilci na sedežu Nove LB d.d., Ljubljana, Podružnica Vič-Notranjska, Poslovalnica za gospodarske družbe in samostojne
podjetnike, Riharjeva 26, Ljubljana, pri Tomažu Milavcu, tel. 01/283-35-15, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 8.
in 15. uro.
Občina Brezovica
Ob-64491
Center za razvoj kmetijstva in podeželja
Jable objavlja
javni razpis
za oddajo gospodarskega objekta v
najem
1. V najem se daje gospodarski objekt v
Loki, Liparjeva 60, 1234 Mengeš, v izmeri
760 m2,
2. prostori so primerni za skladišče,
3. prostor se daje v najem do 1. 7.
2011,
4. ponudnik ob prijavi predloži:
– naslov za pravne osebe,
– fotokopijo izpisa iz sodnega registra,
– navedbo dejavnosti, ki jo bo opravljal v
objektu.
Interesenti lahko dobijo podrobnejše informacije o objektu in pogojih najema na
sedežu Centra za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska c. 1, 1234 Mengeš, tel. 01/564-17-58, vsak dan od 9. do
13. ure.
Pisne ponudbe morajo ponudniki poslati
priporočeno po pošti v zaprti kuverti z oznako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS na naslov Center
za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska c. 1, 1234 Mengeš.
O izbiri bomo ponudnike obvestili v 8
dneh po končanem razpisu.
Center za razvoj kmetijstva
in podeželja Jable
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Razpisi delovnih
mest
Št. 111-12/02-0515
Ob-64346
Ministrstvo za pravosodje razpisuje I. na
podlagi 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. čenu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 13100-001/2002
Ob-64345
Razpisna komisija Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, na podlagi 33. člena Statuta Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet razpisuje prosto delovno mesto
pomočnika direktorja podružnice.
Poleg splošnih zakonskih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj.
Drugi podatki o delovnem mestu:
– reelekcija vsaka 4 leta,
– konkurenčna klavzula.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, naj pisno vlogo z dokazili pošljejo v roku
8 dni od dneva objave na naslov: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska 1a, 3000 Celje
(za razpisno komisijo).
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Agencija RS za plačilni promet
Podružnica Celje
Ob-64618
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na
podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto:
vodja območne izpostave Ljutomer.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Št.

Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem
roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-64258
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v
Rastke 10, 333 Ljubno ob Savinji, razpisuje
prosto delovno mesto
učitelja tehnične vzgoje in gospodinjstva.
Za določen čas (do 30. junija 2002) s
polnim delovnim časom.
Prijavijo se lahko kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96, 22/00
in 64/01).
Prijave pošljite v 8 dneh na naslov šole.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Št. 7/02
Ob-64259
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v
Rastke 10, 333 Ljubno ob Savinji, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skaldno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI - A (Ur. l.
RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.
Predvideni začetek dela ob 1. 9. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: OŠ Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke
10, 3333 Ljubno ob Savinji.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Ob-64260
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, razpisuje delovni mesti
ravnatelja osnovne šole z enoto vrtca in
ravnatelja doma.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI

16 / 22. 2. 2002 / Stran 1851
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI - A (Ur.
l. RS, št. 64/01).
Izbrana kandidata bosta imenovana za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 3. 4. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najpozneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova
74, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Ob-64294
Območna geodetska uprava Murska Sobota, Izpostava Murska Sobota, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
Upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/2000) in po pooblastilu vodje
Območne geodetske uprave Murska Sobota, št. 021-10/2000-1 z dne 27. 3. 2000,
v upravni zadevi postopka ureditve meje, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam v
postopku ureditve meje za mejno parcelo
3349 v katastrski občini Križevci, Fartelj Klari roj. Kuronja, Kuronja Karlu, Amerika, Kuronja Aleksandru, Amerika in Kuronja Janezu, Amerika, se postavi Šlihthuber Franc,
župan Občine Gornji Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem postopku ureditve meje.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-2/02-1411
Ob-64267
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Osnovne šole Globoko
so dne 4. 2. 2002 sprejeta v hrambo pri
Upravni enoti Brežice in dne 4. 2. 2002
vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap. št.
1/2002.
Št. 02400-002/01
Ob-64445
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož se
vzamejo Pravila sindikata delavcev v
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zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna
enota psihiatrična bolnišnica Ormož.
2. Pravila sindikata JZ Psihiatrična bolnišnica so z dnem 19. 12. 2001 vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
41 pod nazivom Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Psihiatrična bolnišnica Ormož.
Sedež sindikata je v Ormožu, Ptujska
cesta 33.
Št. 028-1/02-121
Ob-64558
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata kovinske
in elektroindustrije Slovenije, Sindikalne podružnice Inglar, d.o.o., Gornja Radgona, s sedežem Panonska ul. 23, 9250
Gornja Radgona, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 14. 2. 2002 pod zaporedno številko 58, z nazivom Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice
Inglar, d.o.o., Gornja Radgona.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka postane sindikalna podružnica pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-25/02-2
Ob-64446
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 13. 2.
2002 izdal odločbo, v kateri skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odloči, da priglašeni koncentraciji družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali d.d.,
Vojkova 1, Deskle (v nadaljevanju: Salonit Anhovo), in Standard Beton, d.o.o.,
Verovškova 64, Ljubljana (v nadaljevanju: Standard Beton), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Koncentracija družb Salonit Anhovo in
Standard beton se je izvršila z nakupom
celotnega poslovnega deleža Salonita Anhovo v Standard Betonu. Koncentracija je
podrejena ZPOmK, saj podjetje Salonit Anhovo presega prag iz 12. člena ZPOmK na
trgu sivega cementa.
Urad je ugotovil, da ob upoštevanju stanja
konkurence na trgu, potencialne konkurence, ki predstavlja pritisk na udeleženca koncentracije in relativne odprtosti trga v primeru
obravnavane koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence,
Ljubljana

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-64263
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156.
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Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Biserka Ošlaj, Krivec 4, 1000 Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj.
Ob-64300
Ime medija: Televizija Celje.
Izdajatelja: TV Celje d.o.o., Mariborska
86, 3000 Celje.
Lastniki: Pfeifer Ivan, Muzejski trg 4,
3000 Celje - 51%, Šopar Janko, Matevža
Heceta 12, 3000 Celje - 49%.
Viri financiranja: ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Direktor: Pfeifer Aljoša, Pod gabri 33,
3000 Celje.
Ob-64299
Ime medijev:
1. Dnevnik,
2. Nedeljski dnevnik,
3. Hopla.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične ozsebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5%
delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
1. DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
2. Kmečka družba holding, d.d., Stegne
21, Ljubljana,
3. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,
4. Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana,
5. ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin, član uprave Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan - predsednik, Dejan Kovač - namestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.
Ob-64296
Ime medija: POP TV.
Izdajatelj medija: POP TV, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Tele 59, d.o.o., Meljska cesta 34, Maribor in MMTV 1, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe je Janez
Ujčič.
Ob-64347
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Brezje, lokalna radijska
postaja d.o.o., Na Trati 2, 2112 Maribor.
100% lastnik: Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2112 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-64349
Ime medija: Moj malček
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Maja Črepinšek, Gosposka ulica 4, Ljubljana, Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana.

Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ime medija: Pikapolonica
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Maja Črepinšek, Gosposka ulica 4, Ljubljana, Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-64404
Člani oziroma članice Sveta RTV Slovenija so: mag. Janez Kocijančič - predsednik, Marcel Buh - nam. pred., dr. Anton
Jeglič, Alfred Killer, dr. Berta Jereb, dr.
Igor Lukšič, Mile Šetinc, Silvano Sau, Jožef Kocon, dr. Tone Ploj, Judita Zidar,
Franček Rudolf, Izidor Hvalica, France Kapus, Peter Jančič, mag. Aljoša Redžepovič, Jože Stanič, Lado Pohar, mag. Geza
Filo, Damjan Lah, Andrej Presečnik, dr.
Janko Kos, mag. Rosvita Pesek, Igor Palčič, Igor Krč.
Člani oziroma članice nadzornega odbora RTV Slovenija so: Branko Grims - predsednik, Vida Petrovčič - nam. pred., Jožica
Komatar, Anton Majzelj, dr. Borut J. Sommeregger, dr. Metka Tekavčič, Alenka Dakič.
Ob-64405
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Vir financiranja: naročnina, prodaja oglasnega prostora.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Jasna Slapničar Korsika, Bojan Korsika.
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Št. 024/02
Ob-64454
1. Ime medija: Mag, Ekipa.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Galop, d.o.o., podjetje za ustvarjanje,
proizvodnjo, prodajo in posredovanje avtorskih del in storitev, Ljubljana, 1231 Ljubljana, Cesta 24. junija 23,
– Skok, podjetje za ustvarjanje proizvodnjo, prodajo in posredovanje, d.o.o.,
Verd-Vrhnika, 1360 Vrhnika, Cesta na Barju 19,
– Algas, d.o.o., Ljubljana, Pod gričem
10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Poslovodja: Anton Modic – direktor.
Št. 054/02
Ob-64455
1. Ime medija: Salomonov oglasnik,
Salomonov ugankar, Ugankarski izziv,
Čvek v križankah, Salomonov genialec,
Posebna izdaja Slikovne križanke, FRKA, Radio Salomon, Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje
za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta 24.
junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Zlata Moneta I, d.d., Strossmayerjeva
30, 2000 Maribor,
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– Skok, podjetje za ustvarjanje proizvodnjo, prodajo in posredovanje, d.o.o.,
Verd-Vrhnika, 1360 Vrhnika, Cesta na Barju 19,
– Algas, d.o.o., Ljubljana, Pod gričem
10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Poslovodja: Lenart Skok – direktor.
Ob-64459
Ime medija: časopis Prepih - Koroški
časopis.
Izdajatelj: ČZP VORANC d.o.o.,
Prežihova 24, Ravne na Koroškem.
V premoženju izdajatelja in pri upravljalskih pravicah ima več kot 5% delež Vojko
Močnik, Ob Suhi 22, Ravne na Koroškem,
ki je hrati direktor družbe.
Ob-64463
Ime medija: televizijski program MOJ
TV.
Izvajalec: MOJ TV d.o.o.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Dejan Čegovnik, stanujoč Mariborska cesta 65/a, 2352 Selnica
ob Dravi.
Ob-64464
Ime medija: Radio glas Ljubljane.
Izdajatelj: Radio glas Ljubljane, d.d.,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Cesta 24. junija
23.
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– JA BI, d.o.o., podjetje za trgovino,
distribucijo ter zastopanje, Ljubljana, 1000
Ljubljana, Cesta 24. junija 23,
– Salomon, d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, 1231 Ljubljana,
Cesta 24. junija 23,
– SET, podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., Ljubljana, 1260 Ljubljana –Polje, Vevška cesta 52.
Član uprave: Željko Miklič –direktor.
Člani nadzornega sveta: Alojz Skok,
Staniša Nikolič.
Ob-64492
Ime medija: televizijski program Studio Signal.
Izdajatelj : Skyline d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Celovška 150, 1000 Ljubljana.
Lastniški delež: 100% lastnik : Skyline
d.o.o. Ljubljana.
Člani organa upravljanja: Milena Prosen, Lojze Prosen, Nana Kokl.
Ob-64493
Ime medija: TV program Vaša televizija Velenje.
Izdajatelj: VTV studio d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Lastniški deleži: Rajko Djordjevič in Helena Djordjevič, Šaleška 18/d, Velenje.
Ob-64494
Ime medija: televizijski program TV
AS.
Izvajalec: HI–FI Videostudio d.o.o., Slovenska 52, 9000 Murska Sobota.
Lastniški in upravljavski delež: 100% lastnik in upravljavec Anton Weingerl, Partizanska 50, 9000 Murska Sobota.

Št.

Ob-64559
Ime medija: Kanal A.
Izdajatelj medija: Kanal A, televizijska postaja, d.d., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Super Plus Holding, d.d.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Branko
Čakarmiš, predsednik uprave.
Ob-64609
Ime medija: ATV signal Litija, Valvazorjev trg 3, 1270 Litija.
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Franc Babnik, stan. Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Ob-64610
Ime medija: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Novo mesto, Trdinova ulica 11a, Novo mesto.
Lastnik najmanj 5% deleža kapitala: Alpha, d.o.o., Novo mesto, Trdinova ulica
11a, Novo mesto.
Uprava: Jože Simčič, direktor družbe.
Ob-64611
Ime medija: Radio Viva.
Izdajatelj: M.A.S. d.o.o., Slave Klavora
1, 9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Direktor: Smiljan Mekicar univ. dipl. inž.
el.
Upravljalske pravice: 100% Smiljan Mekicar univ. dipl. inž. el.
Nadzorni svet: Radijski svet.
Ob-64612
Ime medija: TV Tezno.
Izvajalec: CATV Tezno d.d.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec CATV Tezno d.d. Maribor, Bevkova 2.
Ob-64623
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Golden
drum magazine, Delničar, Grafičar, DELO FAX.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo d.d. najmanj 5% delež:
– PID Zvon ena d.d., Slovenska 17,
2000 Maribor,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Maksima 1 d.d., Trg Republike 3,
1000 Ljubljana,
– Kapitalska družba d.d., Dunajska c.
56, 1000 Ljubljana.
Imena članov uprave Delo d.d.: Jure
Apih, predsednik uprave, Ivo Oman, član
uprave, Emil Šuštar, član uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: mag. Aleksander Bratina, Milan Gerič,
Miran Koren, mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Zakrajšek (predsednik).
Ob-64624
Ime medija: TV Primorka Šempeter pri
Gorici.
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Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, oba iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 39.
Direktor: Anton Vencelj.
Nadzorni svet: dr. Karlo Primožič, Alojz
Panker, Jure Škrlep.
Ob-64669
Ime družbe: Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka.
Imena in naslovi fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju družbe najmanj 5%
deleža kapitala :
– KD Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana - 26,15%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 25,11%,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana 26,15%;
Imena in naslovi organov upravljanja:
- poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-64671
Ime medija: televizijski program Vaš kanal.
Izvajalec: Televizija Novo mesto, d.o.o.
Več kot 5% delež kapitala upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
1. Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto,
2. Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
3. Nova ljubljanska banka, d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (Divizija
Dolenjska, Seidlova cesta 3, 8000 Novo
mesto).
Direktorica: Irena Vide, dipl. ek.

Objave gospodarskih
družb
Sklici skupščin in
nasprotni predlogi
Preklic
Ob-64389
Družba Kompas hoteli Bled, d.d. , Cankarjeva c. 2, 4260 Bled, obvešča delničarje
družbe, da preklicuje nadaljevanje 1. seje
skupščine delniške družbe Kompas hoteli
Bled, d.d., ki je bila sklicana za četrtek, 7.
marca 2002 in katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001
in obvestilo o nadaljevanju je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.
Kompas hoteli Bled, d.d.
Ob-64250
Na podlagi določil 13. člena Statuta d.d.
SM Trgovina in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XII. skupščino SM Trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. marca 2002 ob
16. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila,
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Savinjska cesta 20, Žalec, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se predlaga Anico Rojnik Cokan, ki tudi vrši funkcijo preštevanja glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Obravnava poslovnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave družbe se sprejme revidirano letno poročilo družbe SM Trgovina d.d. za leto 2001 v predloženem
besedilu.
3. Ugotovitev in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da čista izguba poslovnega leta 2001 znaša 23,829.411,59 SIT
in ostaja v bilanci stanja nepokrita.
3.2. Prenesena izguba leta 1999 v višini
2,997.472,89 SIT skupaj z revalorizacijskim popravkom izgube za leto 1998 v višini 874.248,99 SIT ter delom revalorizacijskega popravka izgube za leto 1999 v višini
1,600.201,37 SIT se pokriva iz nerazporejenega dobička in njegove revalorizacije za
leto 1996, 1997 ter neizplačanimi zapadlimi
dividendami
v
skupni
višini
5,471.923,25 SIT po bilančnem stanju 31.
12. 2001.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizorja družbe se imenuje Plus
revizija iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri Rojnik Cokan
Anici na naslovu Migojnice 69, 3302 Griže,
in to vsak delovni ponedeljek med 18. in 21.
uro. Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na isti
naslov, kjer je na vpogled skupščinsko gradivo. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na naslov Rojnik Cokan A., Migojnice
69, 3302 Griže, tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Uprava se
lahko udeleži skupščine, tudi če ni delničar.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v prostoru, kjer se bo
skupščina vršila, najmanj 10 minut pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsa predložena dokumentacija bo do konca
skupščine družbe na vpogled pri notarju.
V primeru, da bi skupščina ne bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in v
istem prostoru ob 16.30. Skupščina družbe bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SM Trgovina, d.d.,
uprava
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Ob-64456
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove 11, 1000
Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 25. 3.
2002 ob 12. uri, v poslovnih prostorih GIZ
Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a (sejna
soba, 1. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupščine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Corel Urška.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem 25. 3. 2002 za nove člane
nadzornega sveta, za dobo 4 let, imenujejo:
1. Bojan Banfi,
2. Stojan Ložar,
3. Andrej Urbas.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe pri Šantavec Janezu, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi pol urni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
predsednik uprave:
Janez Režun
Ob-64562
Na podlagi točke sedemdesetič statuta
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sklicuje uprava
banke
8. skupščino
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
ki bo dne 22. 3. 2002 ob 10. uri v
poslovnih prostorih banke, Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predlagani dnevni red. Skupščini bo prisostvoval
notar Boris Lepša.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila banke za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina banke na
podlagi mnenja nadzornega sveta banke potrdi letno poročilo za leto 2001.
3. Uporaba poslovnega rezultata iz leta
2001.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o uporabi poslovnega rezultata iz
leta 2001.
4. Razbremenitev odgovornosti članov
nadzornega sveta in članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina razbremeni
člane nadzornega sveta in člane uprave banke odgovornosti za leto 2001.
5. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja banke za
poslovno leto 2002 se imenuje revizorska
družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
6. Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta banke se skupščina seznani s poročilom
o notranjem revidiranju za leto 2001.
7. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave o nagradah članom nadzornega sveta.
8. Razno.
Udeležba na skupščini Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke
bo na voljo od 1. 3. 2002 dalje na sedežu
banke.
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Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob 17.
uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina
banke veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
uprava
Ob-64621
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške družbe TDR-Metalurgija d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje
5. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,
za ponedeljek, dne 25. 3. 2002 ob 11.
uri na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška
c. 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate
za predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in notarja, ugotovi sklepčnost
ter potrdi predlagani dnevni red.
3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata se
razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta.
V nadzorni svet za naslednji mandat
skupščina imenuje Hujs Jožeta in Faleskini
Radota. Predstavnika delavcev imenuje svet
delavcev.
4. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi, da
članom nadzornega sveta pripada sejnina,
in sicer v višini, kot je veljala v preteklem
mandatu nadzornega sveta.
5. Pobuda in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Metalurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali njihovi
pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj se
zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo na
seznam udeležencev oziroma oddajo pooblastila.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 12. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vsa gradiva za skupščino so na vpogled
na sedežu družbe, vse delovne dni od dneva objave do dneva zasedanja skupščine, in
sicer od 10. do 12. ure.
Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Miran Kunst, univ. dipl. ekon., direktor
Ob-64627
Na podlagi 6.3. statuta družbe Hoteli
Morje d.d., uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 3. 2002 ob 13. uri, v
konferenčni dvorani Hotela Riviera, Obala
33, Portorož.

Št.

Dnevi red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
skupščine.
b) Izvolitev delovnih teles skupščine (izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov in potrditev notarja).
2. Povečanju osnovnega kapitala družbe z vložki.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
čistopis statuta.
4. Odpoklicu članov nadzornega sveta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlagatelja sklepov sta uprava in
nadzorni svet, razen pod točko 4. in 5,
kjer je predlagatelj sklepov nadzorni svet
sam.
Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki:
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine – Lorelo
Dobrinja,
– za preštevalki glasov – Prcič Senko
in Adelo Bembič.
Za notarska opravila se imenuje notarka Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k 2. točki:
1. Osnovni kapital družbe Hoteli
Morje d.d. Portorož (v nadaljevanju: izdajatelj), v sedanji višini 935,418.000 SIT,
se poveča za 768,000.000 SIT in torej
znaša 1.703,418.000 SIT, s tem, da se
izda 128.000 novih navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 6.000 SIT
vsaka.
2. Povečanje osnovnega kapitala iz
1. točke tega sklepa se izvrši in nove delnice se izdajo na naslednji način in pod
naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja: Hoteli Morje d.d. Portorož.
Sedež izdajatelja: 6320 Portorož, Obala 33.
Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico.
Vsaka nova delnica daje imetniku enake
pravice kot obstoječe navadne imenske
delnice družbe, s katerimi nove delnice
tvorijo skupaj isti razred.
Nominalna vrednost novih delnic:
6.000 SIT vsaka.
Število novih delnic: 128.000.
Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic: 768,000.000 SIT.
Emisijski znesek delnic: emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je enaka
zmnožku števila novih delnic in emisijske
vrednosti ene nove delnice, ki znaša
15.000 SIT za delnico; celotna emisijska
vrednost izdaje novih delnic znaša tako
1.920,000.000 SIT.
Minimalni znesek, ki mora biti plačan
ob nakupu delnice: ob nakupu delnice
mora biti plačan celoten znesek.
Način oziroma oblika izdaje novih: delnice se izdajo v nematerializirani obliki z
vpisom na račune imetnikov pri KDD –
centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana (v nadaljevanju KDD).
Način izplačila dividende: dividende za
nove delnice izdajatelja se izplačajo pod
pogoji in na način, določen s statutom
izdajatelja in sklepom skupščine o delitvi
dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
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Čas vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo in vplačujejo v roku 5 dni
sprejetja sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala v sodnem registru.
Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo) na sedežu banke, to je NLB d.d. Ljubljana, Podružnica
Koper, Pristaniška 45, Koper. Delnice se
štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti
vplačane.
Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačujejo s plačilom na žiro račun
izdajatelja št. 02 237-0013586885, odprt
pri NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Koper,
z oznako namena »vplačilo delnic«.
Delnice se morajo vplačati ob vpisu.
Rok za vrnitev vplačil zaradi ne izdaje
novih delnic: če v roku za vplačilo novih
delnic z denarnimi vložki ne bodo vpisane
in v celoti vplačane vse delnice v skladu s
1. točko tega sklepa, bodo vplačila vpisnikom vrnjena z nakazilom na račune, ki jih
vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisni izjavi. Vrnitev vplačil bo zagotovljena v
roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
V primeru, da kljub uspešnemu vpisu in
vplačilu delnic z denarnimi vložki najkasneje do 30. 11. 2002 ni vpisna izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu
v sodni register, postane vpis neobvezujoč, izdajatelj pa bo v takem primeru v nadaljnjem roku 1 meseca vrnil vpisnikom
vsa sredstva, vplačana za delnice in še
nevrnjena v skladu s prejšnjim odstavkom,
na način in pod pogoji, ko so določeni v
prejšnjem odstavku.
Postopek razdelitve in izročitve: nove
delnice se izročijo imetnikom, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice skladno s tem
sklepom z vpisom novih delnic na račune
imetnikov pri KDD.
Način objave izdaje novih delnic: izdaja
novih delnic se, skupaj s končno emisijsko
vrednostjo novih delnic objavi na način,
določen s statutom in veljavnimi predpisi.
Način razpolaganja z novimi delnicami:
po izdaji novih delnic so delnice prosto
prenosljive v skladu s statutom izdajatelja
in vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili
poslovanja KDD.
Možnost preoblikovanja delnic: nove
delnice se lahko preoblikujejo v skladu s
statutom izdajatelja in veljavnimi predpisi.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev: prednostna pravica dosedanjih delničarjev izdajatelja do vpisa novih delnic se
po tem sklepu izključi.
Prednostna pravica imetnika delnic
imetnika delnic ob novi izdaji: ob morebitni
izdaji delnic izdajatelja naslednjih emisij bodo imeli delničarji izdajatelja prednostno
pravico do prevzema delnic naslednjih emisij, skladno z veljavnimi predpisi.
Druga vprašanja v zvezi z izdajo: nove
delnice izdajatelja se izdajo po postopku
zaprte (nejavne) ponudbe v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ponudba,
ki je namenjena največ petdesetim vnaprej
znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo
odkupile celotno izdajo delnic); Nove delnice v celoti vpiše in plača delničar Istrabenz d.d. Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper. Za vpisnika delnic se šteje
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samo, če je delničar, ki je delnice vpisal in
v celoti vplačal.
3. Nadzorni svet izdajatelja se pooblasti, da uskladi besedilo statuta z zgoraj
navedenimi sprejetimi sklepi št. 1. in 2. te
točke ter izda prečiščeno besedilo statuta.
4. Predlog sklepa k 4. točki: sprejmejo se predlagane spremembe, dopolnitve
in čistopis statuta.
5. Predlog sklepa k 5. točki: odpokličeta se člana nadzornega sveta, in sicer:
– Milan Marinič, Palovška 8, Kamnik,
– Borut Kuharič, Dermatova 13, Ljubljana.
6. Predlog sklepa k 6. točki: izvoli se
nov nadzorni svet v sestavi:
– Janko Kosmina, Letoviška 12, Koper,
– Srečko Kenda, Franca Segulina 8,
Sežana,
– Mirko Kaluža, Rožna 13, Postojna.
Skupščine se lahko udeleži delničar
ali njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki
je najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je 23. 3. 2002, družbi
pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava se
šteje za pravočasno, če najkasneje do 23.
3. 2002 prispe na sedež družbe.
Pooblaščenec delničarja mora pisno
pooblastilo, na katerem je navedeno:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in število glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno pooblastilo se shrani pri družbi.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlagane spremembe, dopolnitve in čistopis statuta je na vpogled
na sedežu družbe, Obala 33, Portorož, in
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
sklica skupščine.
Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev, oziroma njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in zaradi sestave in podpisa seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Udeleženci seje skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih na seji skupščine
najmanj 30 minut pred uradnim začetkom
skupščine.
Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 26. 3. 2002 ob
13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Hoteli Morje d.d.
uprava družbe
Marino Antolovič
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 81/2001
S-64270
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 81/2001 sklep z dne 7. 2. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hlačer Aleš, s.p., Pizzerija Vija-vaja, Ul.
mesta Gravenbroich 13, Celje (matična
številka 5516666), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hlačer Aleš, s.p.,
Pizzerija Vija-vaja, Ul. mesta Gravenbroich
13, Celje (matična številka 5516666), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 2. 2002
St 83/2001-16
S-64272
To sodišče je s sklepom opr. št. St
83/2001 z dne 6. 2. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Zlatkom Ferležem s firmo Ferlež Zlatko, s.p., Elektroinstalaterstvo in popravilo malih gospodinjskih
aparatov, Pesnica 50/f, Pesnica, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2002
St 55/2001-16
S-64273
To sodišče je s sklepom opr. št. St
55/2001 z dne 6. 2. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Kalistom Kranjcem s firmo Razmnoževanje, prepisovanje, Kalist Kranjc, s.p., Prvih žrtev 4, Miklavž na
Dravskem polju, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2002
St 85/2001-17
S-64275
To sodišče je s sklepom opr. št. St
85/2001 z dne 6. 2. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Marjanom Valentanom
s firmo Valentan Marjan – Okrepčevalnica, trgovina na debelo in drobno, Ruska

ulica 9, Maribor, Pesnica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2002
St 10/2002
S-64276
To sodišče je s sklepom St 10/2002
dne 12. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Agencija Meridyan, d.o.o.,
Brilejeva 4, Ljubljana, matična številka:
5697174, šifra dejavnosti: 74.130.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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 listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 5. 2002 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002
St 97/2001
S-64277
To sodišče je s sklepom St 97/2001
dne 12. 2. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Izolit, d.o.o. – v stečaju, Špruha 32, Trzin.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002
St 152/2001
S-64278
To sodišče je s sklepom St 152/2001
dne 12. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Finance & Co, svetovanje
in nepremičninski projekti za trg, d.o.o.,
Kotnikova 5, Ljubljana, matična številka:
1363093, šifra dejavnosti: 65.210.
Za stečajno upraviteljico 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 listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 5. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002
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St 1/2002
S-64280
To sodišče je s sklepom St 1/2002 dne
12. 2. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Poslovni sistem Saturnus,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 17, matična
številka: 5035902, šifra dejavnosti:
74.140.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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 listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 5. 2002 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002
St 135/2001
S-64281
To sodišče je s sklepom St 135/2001 z
dne 15. 1. 2002 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Kej Trade Berisha, k.d., Ljubljana, Černetova 17.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2002
St 3/2002
S-64283
To sodišče je s sklepom opr. št. St
3/2002 z dne 12. 2. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Miško, podjetje
za trgovino, prevoze in gostinstvo, d.o.o.,
Prečna pot 2, Ptuj, in ga takoj zaključilo,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 2002
St 8/2001
S-64284
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Slog Interier, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Kolodvorska
cesta 12, Središče ob Dravi, ki bo dne
20. 3. 2001 ob 9. uri, v sobi 26/II tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča, soba 20/I, v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi popoldne, od 13. do 16.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 2002
St 1/2002
S-64285
To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2002 z dne 12. 2. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Janko Sovič, s.p.,
trgovina na debelo v tranzitu, trgovina

Št.

na drobno iz prodajalne z neživili, Jandranska ulica 16, Ptuj, matična številka:
1291874.
Odslej firma glasi: Janko Sovič, s.p., trgovina na debelo v tranzitu, trgovina na drobno iz prodajalne z neživili, Jandranska ulica 16, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 5.
2002 ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
2. 2002.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 2002
St 49/2001
S-64286
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Lival, tlačno litje Al-zlitin in izdelovanje kovinskih izdelkov, d.o.o., Volče 5, Košana, matična številka 5486971,
šifra dejavnosti 27.420.
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Lival, tlačno litje Al-zlitin in izdelovanje kovinskih izdelkov, d.o.o., Volče 5,
Košana, obvešča upnike, da je narok, ki je
bil določen za 20. 2. 2002 preklican in
preložen na 22. 3. 2002 ob 8.30, v sobi št.
135.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2002
St 1/96
S-64287
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Okus, Tovarna športne in modne
konfekcije, p.o. – v stečaju, Mariborska
cesta 4, Radlje ob Dravi, se zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika Okus, Tovarna športne in modne konfekcije, p.o. – v stečaju,
Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi, iz sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 2. 2002
St 107/2001
S-64351
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 107/2001 sklep z dne 12. 2.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Olgis, Podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje (matična številka: 5518946).
Odslej se firma glasi: Olgis, Podjetje za
poslovne storitve, d.o.o., Trg mladosti 6,
Velenje (matična številka: 5518946) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.700 SIT) in največ 2000 točk
(34.000 SIT) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 2002 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 23/2000
S-64352
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2000 sklep z dne 13. 2.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Savinjski občan, Časopisno in založniško
podjetje, d.o.o., Žalec, Heroja Staneta
1, Žalec (matična številka: 5373204), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Savinjski občan,
Časopisno in založniško podjetje, d.o.o.,
Žalec, Heroja Staneta 1, Žalec (matična številka: 5373204), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2002
St 104/2001
S-64355
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 104/2001 sklep z dne 12. 2.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: EMS-SLO, Podjetje za inžinjering, proizvodnjo, elektroniko, trgovino,
d.o.o., Ljubljanska 24, Celje (matična številka: 5536294).
Odslej se firma glasi: EMS-SLO, Podjetje za inžinjering, proizvodnjo, elektroniko,
trgovino, d.o.o., Ljubljanska 24, Celje (matična številka: 5536294) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič, s.p., Arja vas 1, Petrovče, št. delovnega dovoljenja: L 7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva od objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 2002 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 105/2001
S-64357
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 105/2001 sklep z dne 12. 2.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Michelle, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Cesta na Dobrovo 29/a, Celje
(matična številka: 5668387).
Odslej se firma glasi: Michelle, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Cesta na Dobrovo 29/a, Celje (matična številka: 5668387)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva od objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
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SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. maja 2002 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 4/2002
S-64360
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/2002 sklep z dne 12. 2. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Drgajner Zoran, s.p., Avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija (AGM),
Ulica bratov Dobrotinškov 13, Celje (matična številka: 5183204).
Odslej se firma glasi: Drgajner Zoran,
s.p., Avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija (AGM), Ulica bratov Dobrotinškov 13,
Celje (matična številka: 5183204) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zlatko Vili Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, št. delovnega dovoljenja: L
6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva od objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 2002 ob 12.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 98/2001
S-64362
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2001 sklep z dne 12. 2.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Brglez Boris, s.p., Izdelovanje betonskih kvadrov in izposojanje videogra-

mov, Cesta na Roglo 3, Zreče (matična
številka: 5625309).
Odslej se firma glasi: Brglez Boris, s.p.,
Izdelovanje betonskih kvadrov in izposojanje videogramov, Cesta na Roglo 3, Zreče
(matična številka: 5625309) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva od objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 2002 ob 13.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 102/2001
S-64365
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 102/2001 sklep z dne 12. 2.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Trend, Računalniški inženiring,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5299438).
Odslej se firma glasi: Trend, Računalniški inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje
(matična številka: 5299438) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva od objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
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sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 2002 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
St 74/2001
S-64366
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom M.P.P. Inženiring, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ptujska c. 184 – v stečaju, Maribor, se v
skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2002
St 3/2002
S-64367
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Market Tajo, Nazmije Šačiri,
s.p., Grizoldova 12, Ruše, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2002
St 108/2001
S-64368
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
108/2001 dne 13. 2. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom System gradnje, d.o.o., Meljska c. 5, Maribor.
Odslej firma glasi System gradnje,
d.o.o., Meljska c. 5, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, univ. dipl. ek., zaposlen v
Fissim, d.o.o., Svetozarevska 10, Maribor.
III. 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 29.
5. 2002 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.
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VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 13. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2002

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

St 33/2001
S-64370
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Termoplasti – Plama,
d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, Podgrad 17, Podgrad, s sklepom
opr. št. St 33/2001 z dne 14. 1. 2002
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov bodo poplačane na naslednji način:
V razred A so uvrščene terjatve upnikov,
ki imajo svoje terjatve zavarovane z ločitveno pravico in katerih položaj se po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni. V razred B
so uvrščene ostale terjatve upnikov, ki se
bodo poplačale 100% v roku pet let od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, pri čemer se bodo terjatve obrestovale po obrestni meri v višini TOM +0,5%
letno. Do konca 1. leta po pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave se bodo terjatve poplačale v višini 9,5% celotne
terjatve z obrestmi, do konca 2. leta po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave v višini 5,1% celotne terjatve z
obrestmi, do konca 3. leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v
višini 16,5% celotne terjatve z obrestmi, do
konca 4. leta po pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave v višini 34,8%
celotne terjatve z obrestmi in do konca 5.
leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave v višini 34,1% celotne
terjatve z obrestmi, pri čemer bodo najprej
poravnane tekoče obresti po predlagani
obrestni meri in nato glavnica.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane, je razviden v stolpcu 2 priloge
2, višina ugotovljenih terjatev teh upnikov
pa je specificirana v stolpcu 4 priloge 2, ki
je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 29. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2002

St 74/2001
S-64415
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 74/2001 sklep z dne 13. 2.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Vodeb Alida s.p., Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, Migojnice 78/a,
Griže (davčna številka 76981312), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vodeb Alida s.p.,
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, Migojnice 78/a, Griže (davčna številka
76981312), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2002

St 38/2002-6
S-64414
To sodišče je s sklepom St 38/2002
dne 13. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rampek Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Šmartinska cesta 152/a, Ljubljana, matična št.
5624100, šifra dejavnosti 15.810.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 11.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

St 14/97
S-64417
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
14/97 dne 13. 2. 2002 v stečajnem postopku nad dolžnikom NAMA_COM d.o.o.,
Slovenčeva 24, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002

St 26/2001-7
S-64416
To sodišče je na seji senata dne 13. 2.
2002 pod opr. št. St 26/2001 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
S.P.I.T. svetovanje, posredništvo, inženiring, trgovina Novo mesto d.o.o., Ulica
Marjana Kozine 53, Novo mesto, matična številka 5343110, šifra dejavnosti
74.200, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
S.P.I.T. svetovanje, posredništvo, inženiring, trgovina Novo mesto d.o.o., Ulica Marjana Kozine 53, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 2. 2002

St 36/2001
S-64418
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
36/2001, z dne 13. 2. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Krovstvo in kleparstvo Marsel,
Rajko Marsel s.p., Josipdol 47/b, Ribnica na Pohorju.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 2. 2002
St 40/2001
S-64419
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
40/2001 z dne 14. 2. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Gastering, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Prevalje, Trg
1/a, matična številka 5564603, šifra dejavnosti 51.190.
Odslej firma glasi: Gastering, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
III. 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. maja 2002, ob 10. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 14.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2002
St 5/2002
S-64420
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2002 z dne 14. 2. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Zrcalo, računalniške storitve d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija,
2. Finea Holding d.o.o., Vita Kraigherja 10, Maribor,
3. Feku Nepremičnine d.o.o., Glavni
trg 17/b, Maribor,
4. Banka Celje d.d., Vodnikova ul. 2,
Celje,
5. Brigita Turecki, Kersnikova 2, Maribor, predstavnica delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave
se določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena v Rubikon d.o.o. Maribor, Kalohova
24.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2002
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St 41/2001
S-64427
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Intec MKD, kovinske konstrukcije,
d.o.o., Ljubljanska c. 24a, Kranj, bo dne
22. 3. 2002 ob 9. uri v sobi 014/klet tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča v času uradnih ur, in sicer ponedeljek,
sreda in petek od 9. do 12. ure in v sredo
od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2002
St 86/2001
S-64462
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Metalka Commerce d.o.o.,
Dalmatinova 2, Ljubljana, za dne 18. 3.
2002 ob 12. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002
St 3/2002-6
S-64593
To sodišče je na seji senata dne 15. 2.
2002 pod opr. št. St 3/2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom PIO –
PLI Program lesnih izdelkov, d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, matična
št. 1490826, šifra dejavnosti 20.300, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
PIO – PLI Program lesnih izdelkov, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 2002
St 2/2002-11
S-64594
Z dnem 15. 2. 2002 se začne postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Vega, Podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, posredništvo, d.o.o., Skakovci 15.
Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-695-45335,
sklic
na
št.
0501-0011-22002, položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi
terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.700 SIT in največ 34.000 SIT.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja postopka prisilne poravnave je imenovan Miran Žilavec, univ. dipl.
prav., iz Murske Sobote, Zelena št. 25.

Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 15. 2. 2002 nabije na oglasno
desko sodišča.
Imenuje se tričlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Živila Kranj, Trgovina in gostinstvo,
d.d., Murska Sobota, Arh. Novaka št. 2,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Divizija Pomurje Murska Sobota, Trg
zmage št. 7 in
– Sapač Branko, Vega, d.o.o., Skakovci, predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 2. 2002
St 39/2001
S-64595
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Belco Impex, d.o.o., Podjetje za trgovino, turizem, projektiranje in inženiring Portorož, Lepa cesta 24, Portorož,
bo dne 24. 4. 2002 ob 9. uri, v sobi št.
153/I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Upniki – pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2002
St 47/2001
S-64596
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
St 47/2001, je sodišče dne 13. 2. 2002
začelo stečajni postopek nad družbo Jesih
& Šubic, uvoz južnega sadja, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, in ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Terjatve dolžnika, razvidne iz seznama,
ki je sestavni del sklepa o začetku in zaključku stečaja, se skupaj z denarnimi sredstvi dolžnika predajo Mestni občini Koper,
potem, ko se poplačajo stroški tega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2002
St 21/2000
S-64597
To sodišče v stečajnem postopku stečajnega dolžnika EMO, Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Mariborska 86, Celje – v stečaju, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase, ki bo dne 10. aprila 2002 ob 9. uri, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
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1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 400,000.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov na dan 4. 5. 2002
znaša 5,1900339%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 4. 5. 2000 – l. št. 554-981) v stečajni pisarni Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2002
St 62/2000
S-64622
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Gradnje, Gradbeno podjetje
Kranj, d.d., Struževo 3/b, Kranj, vabi poravnalni senat upnika na narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 12. 3. 2002 ob
14. uri, v sobi 014/klet Okrožnega sodišča
v Kranju.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega sodišča, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2002

Izvršbe in zavarovanja
I 531/2001
IZ-3180
Opravi se rubež nepremičnine v dobro
upnika Stanovanjskega sklada RS, zaradi
izterjave denarne terjatve dolžnika Ivana Petkoviča, v višini 453.238 SIT s pripadki, in
sicer na stanovanju št. 4, v izmeri 62,81 m2,
na naslovu Groharjeva 18, Kamnik.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe, s katerim pridobi upnik poplačilno
pravico.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 1. 2002
In 61/2001
IZ-3143
Okrajno sodišče v Kopru je po sodnici
Meri Mikac, v izvršilni zadevi upnika Za gradom d.o.o. Koper, Cankarjeva 6, proti dolžniku CEF ING d.d. Brežice, C. Prvih borcev 11, zaradi izterjave 319.102 SIT sklenilo:
zarubi se dolžnikova nepremičnina, in sicer stanovanje na naslovu Beblerjeva ul. 6,
Koper, stanovanje št. 8, ki se nahaja v 2.
nadstropju, površine 57,25 m2, ki se nahaja
v hiši, stoječi na parc. št. 253/1 in 3, k.o.
Semedela, last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe s prodajalcem Ido in
Radkom Močivnikom z dne 12. 2. 1993.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2001
In 23/01
IZ-13581
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Nataliji Sakal v izvršilni zadevi upnice ml. Maje Vodopija, ki jo zastopa zak.
zast. mati Mojca Vodopija, obe Verje 31/d,

Št.

Medvode, zoper dolžnika Damirja Vodopijo, Draveljskega 21, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine, dne 28. 9. 2001 sklenilo:
zarubi se dolžnikova nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št.
19, v izmeri 83,95 m2, ki sestoji iz dveh
sob, dveh kabinetov, kuhinje, koplanice,
WC, predsobe, balkona in kleti, kot del večstanovanjske stavbe Kozlovičeva 9, Koper,
ki se nahaja na parc. št. 230/1, k.o. Semedela. Nepremičnina je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 1991,
št. 46-3/91 315, sklenjene med njim in
prodajalcem GP Gradis Koper.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnici, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 9. 2001
Z 339/2001
IZ-10446
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 339/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 47, s pripadajočo kletjo v 7. nadstropju stanovanjskega bloka, Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, ki stoji na parceli št. 253/1, vl.
št. 328, k.o. Klanec, v skupni izmeri 82,90
m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ga
zastavna dolžnika Ibro Čulić, roj. 7. 10. 1961
in Advina Čulić, roj. 23. 7. 1963, oba Ulica
Lojzeta Hrovata 7, Kranj, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4.
2000, ki sta jo sklenila z Mojco Štiglic, Ulica
Lojzeta Hrovata 7, Kranj, na naroku dne 8.
8. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po posojilni pogodbi št. 5093 z dne
3. 5. 2000, v višini 2,500.000 SIT s pripadki, v korist upnice Save, gumarske in kemijske industrije, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001
Z 01/00123
IZ-2088
Okrajno sodišče v Lenartu v izvršilni zadevi upnika Ekološko razvojnega sklada RS,
javni sklad, Trg republike 3, Ljubljana, zoper
dolžnico – zastaviteljico Občino Benedikt,
Benedikt 16a, Benedikt, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v znesku
80,500.000 SIT s pripadki, pri čemer so
roki in način vračila, višina obresti ter drugi
pogoji, razvidni iz kreditne pogodbe z dne
31. 7. 2001, oziroma iz sporazuma o zavarovanju denarne terjatve na nepremičnini, ki
ni vknjižena v zemljiški knjigi, na podlagi sklepa z opr. št. Z 01/00123 z dne 18. 1. 2002
in na podlagi četrtega odstavka 254. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine dolžnice
- zastaviteljice, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišče, in sicer:
dvosobno stanovanje št. 2, v velikosti
58,90 m2, s pripadajočo shrambo št. 1, v
izmeri 4,34 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
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poslovno stanovanjskega objekta Poslovno
stanovanjski objekt – Benedikt, 434 v Benediktu v Slovenskih goricah, ki leži na parc.
št. 460/46, 460/47, 460/48 in 460/50,
vpisano pri vl. št. 684, k.o. Benedikt,
dvosobno stanovanje št. 3, v velikosti
58,90 m2, s pripadajočo shrambo št. 5, v
izmeri 4,34 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta Poslovno
stanovanjski objekt - Benedikt, 434 Benedikt v Slovenskih goricah, ki leži na parc. št.
460/46, 460/47, 460/48, 460/49 in
460/50, vpisano pri vl. št. 684, k.o. Benedikt, ki ju je dolžnica - zastaviteljica pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
19/98-LO z dne 7. 9. 1998.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 1. 2002
Z 2001/01869
IZ-1124
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01869 z dne 20. 12. 2001,
je bilo stanovanje št. 49, v izmeri 69,93 m2, ki
se nahaja v V. nadstropju stanovanjsekga objekta A-30, Rusjanov trg 3, Ljubljana, vpisanega na parc. št. 1050, k.o. Slape, s pripadajočim kletnim prostorom in solastniško pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 10.
2001, sklenjene s prodajalcem Novak Janezom, Rožna dolina c. VII/29, Ljubljana, z dnem
20. 12. 2001 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.740 EUR s pp.
Dolžnici je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001
In 2001/00545
IZ-3139
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 9. 7. 2001, opr. št. In 2001/00545, je
bil dne 19. 12. 2001 opravljen rubež stanovanja št. 32, v 8. nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Streliška 37a, v izmeri
65,79 m2, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2002
In 2001/01739
IZ-3174
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 10. 2001, opr. št. In
2001/11279, je bil dne 15. 1. 2002 opravljen v korist upnika Standom d.o.o. Ljubljana, rubež stanovanja št. 12, v II. nadstropju
stanovanjske hiše na Rašiški 10 v Ljubljani,
last dolžnice Tominc Vande.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2002
In 2000/00526
IZ-3175
Na podlagi sklepa o izvrbši tega sodišča
z dne 28. 6. 2001, opr. št. In 2000/00526,
je bil dne 18. 12. 2001 opravljen v korist
upnika Medic Marjana, zaradi poplačila izvršljive terjatve v znesku 69.436,68 SIT s
pp, rubež 1/2 stanovanja, na naslovu Clevelandska 49 v Ljubljani, last dolžnika Trokić Jovana.
Okrajno sodišče v ljubljani
dne 10. 1. 2002
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Z 2001/02138
IZ-3253
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02138, ki ga je dne 22. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 16, v izmeri 61,35 m2, na Črtomirovi
9 v Ljubljani, ki je last zastavitelja, na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. I P 11/98 z dne 26. 5. 1999, zastavna
pravica v korist upnika Okanović Osmana,
Ulica bratov Babnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 143.000
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2002
Z 2001/02024
IZ-3265
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02024, ki ga je dne 30. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enostanovanjski hiši - B, z
neto uporabno površino 180,86 m2, zgrajeni v podaljšani III. gradbeni fazi, s souporabo funkcionalnih površin in naprav v skupnem upravljanju in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v približni velikosti 80 m2,
ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 24. 1. 2000 med
prodajalcem IN.CO Invest d.o.o., in dolžnikom kot kupcem s prepovedjo odtujitve in
obremenitve zastavljene nepremičnine, zastavna pravica v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002
In 2001/00068
IZ-3270
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 12. 2001, opr. št. In 2001/00068 je
bil dne 15. 1. 2002 opravljen rubež stanovanja št. 15, v 3. nadstropju, na naslovu
Rožičeva 7, Ljubljana, v izmeri 48,77 m2, ki
je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
In 2001/01774
IZ-3271
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 23. 9. 2000, opr. št. In 2001/01774,
je bil dne 29. 1. 2002 opravljen rubež stanovanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 41, v izmeri
66,10 m2, na naslovu Beblerjev trg 7, Ljubljana, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
Z 2001/01860
IZ-3287
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01860, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 27, ki
se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega
bloka Rozmanova ul. 2, Ljubljana, v izmeri
70,63 m2, ki obsega tri sobe, kuhinjo, sanitarije, shrambo ter druge prostore, vključno
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, vse v sorazmerju glede na celotno stanovanjsko stavbo, ki je last dolžnice, na pod-
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lagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
2001, overjene pri notarki Metki Zupančič z
dne 8. 10. 2001, pod št. OV-3316/01,
zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podružnica Slovenska Bistrica, Titova 55, Slovenska Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/01842
IZ-3292
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01842, ki ga je dne 31. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši Vlahovičeva ulica 13, sedaj Jakčeva 13,
Ljubljana, stanovanje št. 9, 2. nadstropje,
stanovanje obsega 60,96 m2 in predstavlja
solastniški delež 5,18 %, ki je last dolžnice
Zvonimire Ane Watzak, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1651/91 z dne 9. 1. 1992 in dodatka h
kupoprodajni pogodbi št. 1651/91 z dne
9. 1. 1992, sklenjenega dne 12. 10. 2001,
zastavna pravica v korist upnika Jaklič Ladislava, Perčeva ul. 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.880 DEM s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002
In 01/00073
IZ-3311
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 21. 6. 2001, je bil dne 18. 5. 2000
opravljen popis, oziroma rubež garaže št.
14, na naslovu Ul. bratov Učakar 96-98, v
Ljubljani, v zadevi In 99/00425, ki ima pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s tusodnim sklepom o izvršbi, opr. št. In
01/00073, ki se izvede s pristopom k
izvršbi, dovoljeni s tusodnim sklepom o izvršbi z dne 24. 3. 2000, opr. št. 99/00425,
na predlog istega upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2001
Z 02/00006
IZ-3280
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00006, ki ga je dne 30. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljutomeru, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru – lokalu, v izmeri 89,40 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, zgrajenega na parc. št. 2111 – stavbišče s hišo v izmeri 184 m2, pripisano pri vl.
št. 1004, k.o. Ljutomer, ki je v lasti dolžnika
in zastavitelja, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 1. 2. 2002
Z 2001/00993
IZ-3157
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV 493/2001 z dne 18. 6.
2001, v skladu s sklepom o zavarovanju,
opr. št. Z 2000/00993, dne 18. 1. 2002
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja št. 23, v

izmeri 68,51 m 2, ki se nahaja v četrtem
nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na
parc. št. 1843/3, k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Alenke Martinčevič
Klep, na podlagi prodajne pogodbe št.
55/93 z dne 22. 11. 1993, sklenjene s
prodajalko Občino Maribor in prodajne
pogodbe št. 37/1993 z dne 8. 11. 1993,
sklenjene s prodajalcem Večer ČZP Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnika LB Leasing Maribor, družba za finančne in druge storitve ter trgovino d.o.o.,
Strossmayerjeva 26, Maribor, v višini
18.854,36 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2002
Z 2001/00977
IZ-3163
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00977 z dne
22. 1. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št. 10, v IV. nadstropju, v izmeri
20,03 m2, s pripadajočim deležem skupnih
prostorov in naprav ter funkcionalnega zemljišča v Tomanovi ul. 4, v Mariboru, ležeči
na parc. št. 1205, k.o. Koroška vrata, ki je
last Marije Volmut do celote, dne 22. 1.
2002 na naroku zarubljena v korist upnice,
vse v korist upnice Ljubljanske zastavljalnice d.d., Podružnica Maribor, Glavni trg
17/b, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3.000 DEM, kar predstavlja
1.538,76 EUR v tolarski protivrednosti s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2002
Z 2002/00011
IZ-3166
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1284/2001 z dne 10. 12. 2001, v skladu s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00011, dne 25. 1. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, mansarde v izmeri 72,0 m2, ki
se nahaja v poslovni stavbi v Mariboru, Betnavska c. 21, stoječe na parc. št. 1170,
pripisani k vložni št. 65, k.o. Tabor, last
dolžnice J & M Ribič, družba za storitve
d.o.o., Betnavska c. 21, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2001,
sklenjene s prodajalcema Janezom Ribičem
in Marijo Ribič, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., v višini 5,000.000 SIT in 3,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2002
Z 2002/00027
IZ-3168
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00027 z dne
24. 1. 2002, je bila ustanovljena na kletnem prostoru v izmeri 75,87 m2 ter 1/24
skupnih prostorov v izmeri 108,17 m2, v
hiši v Mariboru, Razlagova ulica 23, zgrajeni na parc. št. 1021, k.o. Maribor-Grad, last
dolžnika oziroma zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12. 2001 in
njenega aneksa z dne 6. 12. 2001, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Ma-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,040.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 2002/00023
IZ-3169
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00023 z dne
24. 1. 2002, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. 13, v izmeri 53,20 m2, z
balkonom v izmeri 6,29 m2, v I. mansardi
stanovanjsko-poslovnega objekta v Mariboru, Lackova cesta 47, ki stoji na parc. št.
1100/3, ki je pripisana pri vl. št. 1183, k.o.
Zg. Radvanje, s solastninsko pravico na skupnih delih, napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču, na katerem objekt stoji,
ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 700/S-13/01 z dne 14. 12.
2001, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,300.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 2001/01108
IZ-3184
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01108 z dne
29. 1. 2002, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje z oznako S2.1.01, v izmeri
41,56 m2, ki se nahaja v I. nadstropju, s
pripadajočo kletno shrambo z oznako 22, v
izmeri 4,29 m2, v drugi podzemni kletni etaži stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska 3 v Mariboru, ki stoji na območju med
ulicami Gorkega na zahodu, Betnavske na
vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na
parc. št. 837, 836, 835, 832, 822/2,
825/2, 824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, napravah objekta in na zemljišču, na
katerem objekt stoji ter funcionalnem zemljišču, ki je last Petre Bošnjak do celote, na
naroku dne 29. 1. 2002 zarubljena v korist
upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2002
Z 2001/01088
IZ-3186
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1322/2001 z dne 17. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01088 z dne 28. 1. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvosobno stanovanje
št. 6, v I. nadstropju, in sicer v izmeri 58,15
m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Vrazova
58, ki stoji na parc. št. 867/3, vl. št. 2351,
k.o. Pobrežje, ki je last dolžnika Aleša Tkalčiča, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 12. 11. 1998, v korist upnika
Steiermärkische Bank und Sparkassen,
A.G., Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
105.000 ATS oziroma 7.630,65 EUR s pp.,
v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2002

Št.

Z 2001/00833
IZ-3260
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1003/2001 z dne 4. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00833 z dne 19. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, triinpolsobnega stanovanja št.
4, v I. nadstropju, v izmeri 77,20 m2 in klet v
izmeri 6,96 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Majcigerjeva 5, stoječi na parceli št.
942/1, k.o. Spodnje Radvanje, in je last
dolžnikov, vsakega do 1/2 celote, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
2001, v zavarovanje denarne terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, v višini 36.260 EUR s
pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2002
Z 2001/01105
IZ-3303
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zpisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 1409/2001 z dne 21. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/01105 z dne 5. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 3, v
skupni izmeri 55,82 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Kardeljeva
c. 82, zgrajenega na parc. št. 431, pripisani pri vlož. št. 325, k.o. Spodnje Radvanje,
ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12.
2001, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor d.d, Vita
Kraigherja 4, Maribor, v višini 6,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2002
Z 2001/00076
IZ-3158
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00076, ki ga je dne 15. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Sevnici, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju v
stanovanjski hiši številka 17, v 5. nadstropju
stanovanjskega bloka v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17, v skupni izmeri 46,65 m2,
stanovanju pripada tudi solastniški delež na
vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo hiši kot celoti, ter pravica uporabe na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnice-zastaviteljice Nade Kramberger, zastavna pravica v
korist upnice Silvestre Demšar, roj. 15. 12.
1941, Pernetova ulica 17, Trzin, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.480 DEM
s pp.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 15. 1. 2002
In 28/2001
IZ-3294
Na podlagi sklepa o izvršbi, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Sevnici, dne 3. 1.
2002, pod opr. št. In 28/2001, je na naroku dne 29. 1. 2002 sodišče sprejelo sklep,
da se stanovanje št. 8, v prvem nadstropju,
v izmeri 51,20 m2, s pripadajočim kletnim
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prostorom – shrambo št. 8, površine 3 m2,
vse v stanovanjski zgradbi v Sevnici, Naselje heroja Maroka št. 8, stoječi na parc. št.
370/9, pripisane pri vl. št. 1022, k.o. Sevnica in je last dolžnika Antona Uranjeka,
Naselje heroja Maroka 8, Sevnica, zarubi v
korist upnika Boruta Horvata, Petra Podleska 10, Maribor, zaradi prisilne izterjave
zneska 4,623.600 SIT s prip.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 1. 2002
Z 01/00018
IZ-3308
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 4. 2. 2002, opr. št.
Z 01/00018, je bila ustanovljena na lokalu
št. P 6, v skupni izmeri 84 m2, v pritličju
trgovsko poslovnega objekta v Slovenski
Bistrici, v Špindlerjevi ulici, zgrajenem na
parc. št. 1306/16, k.o., Slovenska Bistrica, last zastaviteljev Stanislava in Irene Ravnjak, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 8. 1998, sklenjene med prodajalko PTZ
Bistrica z.o.o., Titova 52, Slovenska Bistrica in kupcema Stankom in Ireno Ravnjak,
Gladomes 73, Zgornja Ložnica, vse v korist
upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Podružnice Slovenska Bistrica, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
višini
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 2. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 41/2000
SR-3214
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Aleksandri Ukmar v pravdni
zadevi tožeče stranke Uroša Stegla iz Postojne, Prešernova 2/A, ki ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, zoper
toženo stranko Danijela Mučiča, Majstrova
12, Ilirska Bistrica in Dolenje 61/A, Jelšane, zaradi plačila 2,000.000 SIT, na temelju določila četrte točke II. odstavka 84. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
sklenilo:
toženi stranki Danijelu Mučiču je postavilo za začasnega zastopnika, odvetnika Mirana Škrinjarja iz Postojne, Tržaška cesta 34/A.
Začasni zastopnik se postavlja, ker je prebivališče toženca neznano, v pravdi pa nima
pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa bi trajalo predolgo, tako, da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.
Postavljen začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko v postopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 12. 2001
I 1999/02952
SR-17275
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni
sodnici Marjeti Hudovernik, v izvršilni zadevi
upnikov mld. Osmani Resmija in ostalih, katere zastopa zakonita zastopnica mati Osma-
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ni Rabija, vsi stanujoči Trg Prešernove brigade 7, Kranj, proti dolžniku Šuštar Alojzu,
Samski dom Struževo pri Kranju, zaradi izterjave 4, 425.936 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Šuštar Alojzu, Samski dom Struževo pri Kranju, se v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 1999/02952 postavi
začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik je odvetnik mag. Janez Jocif, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2001
II P 253/96
SR-1139
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tanji Poberžnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Darja Karlin, odvetnica
v Ljubljani, zoper toženo stranko 1. Šabana
Ferhatoviča, neznanega prebivališča in 2. Suzano Maskut, Lajkovška 3, Ljubljana, ki jo
zastopa Katja Sibinčič, odvetnica v Ljubljani,
zaradi ugotovitve, da toženi stranki ne izpolnjujeta pogojev za sklenitev najemne pogodbe in zaradi izselitve ter izročitve stanovanja,
vsp. 1,100.000 SIT, ter po nasprotni tožbi
tožeče stranke Suzane Maskut, Lajkovška 3,
Ljubljana, ki jo zastopa Katja Sibinčič, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Mestno
občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Darja Karlin, odvetnica v Ljubljani, zaradi sklenitve prodajne pogodbe, vsp.
300.000 SIT, dne 28. 11. 2001 sklenilo:
začasna zastopnica Irena Florjančič Cirman, postavljena prvi toženi stranki s sklepom z dne 3. 11. 1993, opr. št. II P
253/96, se razreši dolžnosti.
Prvi toženi stranki Šabanu Ferhatoviču,
neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Zvone Taljat, Miklošičeva 38, Ljubljana, ki bo zastopal prvo
toženo stranko v postopku zaradi ugotovitve, da toženi stranki ne izpolnjujeta pogojev za sklenitev najemne pogodbe in zaradi
izselitve ter izročitve stanovanja.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2001
P 359/2001
SR-3216
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Karla Gržiniča iz Portoroža, Kampolin 47, ki ga zastopa odv. Silvo Gregorič iz
Kopra, zoper toženo stranko Pitacco Jerneja, neznanega bivališča, zaradi lastninske
pravice (pcto. 1,000.000 SIT), na podlagi
četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Pitacco Jereju se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Magda
Mlač iz Izole.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 1. 2002
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P 163/2001
SR-3325
Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Širca iz Postojne, Bukovje 27, ki ga zastopa odv. Vida Andrejašič iz Postojne, zoper tožene
stranke: 1. Janeza Požarja, 2. Marjete Požar, 3. Marije Požar in 4. Matija Požarja,
vsi neznano kje v Ameriki, zaradi priznanja
lastninske pravice (pcto 200.000 SIT), s
sklepom z dne 14. 1. 2002, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženim strankam postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Igorja Trebca iz Postojne, ki bo tožene stranke zastopal, dokler same ali po pooblaščencu ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 1. 2002
I 251/2000
SR-2082
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici - svetnici Mariji Grden, v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska c. 134 b,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko
Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Djevada
Bešiča, Sokolska ul. 8, Mirna, zaradi izterjave zneska 65.287 s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi z določilom
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Bešič Djevadu, roj. 2. 4. 1958,
s stalnim prebivališčem na naslovu Mirna,
Sokolska ul. 8, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Janez Žura iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se objavi tudi na sodni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 6. 12. 2001

Oklici dedičem
D 192/2001
OD-3321
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Glad Ani, roj. Štimec, hčerki Antona, roj. 30. 4. 1888,
nazadnje stanujoči Dolnja Briga 16, umrli
26. 10. 1956 ravno tam, in sicer glede
nepremičnega premoženja, ki ji je bilo vrnjeno v postopku ponovne vzpostavitve
Agrarne skupnosti Rake ter vrnitve njenga
premoženja.
V poštev za dedovanje v tem zapuščinskem postopku bi prišla tudi njena sestra
Štimec Marija. Ker je najverjetneje že pokojna, bi imeli pravico sodelovati v tem zapuščinskem postopku njeni dediči (otroci),
glede katerih pa sodišču ni znano niti to,
kdo so, kaj šele njihov naslov. Glede na to
sodišče s tem oklicem poziva vse dediče
pok. dedinje Štimec Marije, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča oglasijo
ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 1. 2002

II D 406/2000
OD-17317
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek, opr. št. II D 406/2000,
po dne 16. 3. 2000 umrlem Gabrovec Ignacu, roj. 9. 7. 1926, državljanu Republike
Slovenije, poročenem, upokojencu, nazadnje stanujočem v Mariboru, Markovičeva 11.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih
(smrtovinci) pride v poštev kot dedinja še
ena hči zapustnika, katere priimek, ime in
naslov sodišču ni znan.
Sodišče s tem oklicem poziva zapustnikovo hčer, oziroma njene potomce, da v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na oklicni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 524/2002

Rg-3229

Družba INTERPRISE, storitveno in trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., s sedežem
Struževo 38, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/4912/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Čufar Metod, Struževo 38, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu sklepa iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2002
Srg 351/2002
Rg-3234
Družba IZOLACIJA KEPIC, MILAN KEPIC, s.p., Vopovlje 5, Cerklje, s sedežem
v Vopovljah 5, Cerklje, vpisana na reg. vl.
št. 1/6713/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kepic Milan, Vopovlje 5, 4207 Cerklje.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu sklepa iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2002
Srg 443/2002
Rg-3315
Družba LEM TRADE, podjetje za posredovanje in trgovino, d.o.o., s sedežem
Kajuhova 42, Bled, vpisana na reg. vl. št.
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1/6148/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Doroteja Lešnik Mugnaioni, Ribenska 8,
Bled.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu sklepa iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 2. 2002

NOVA GORICA
Srg 2274/2001

Rg-3231

Družba META, proizvodnja športne
opreme, d.o.o., Šempeter pri Gorici, s
sedežem: Cesta na Čuklje 68c, 5290
Šempeter pri Gorici, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka: 1/00592/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 17. 12. 2001.
Ustanovitelja družbe sta Žibernik Tanja, Cesta Prekomorskih brigad 19, 5290
Šempeter pri Gorici in družba Meps,
S.r.l., Fagagna, Via A. Tonutti 69, Italija,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada v celoti ustanoviteljema v višini njunih vložkov.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 1. 2002
Srg 129/2002
Rg-3295
Družba Punt, Podjetje za upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami, d.o.o., Tolmin, s sedežem: Žagarjeva ulica 3, Tolmin, vpisane pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-2533-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 21. 1. 2002.
Ustanoviteljica družbe je Silvestra Perdih, Žagarjeva ulica 3, Tomin, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.

Št.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2002

NOVO MESTO
Srg 87/2002
Rg-3236
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe MEDICINA – DENTAL –
KASTELIC, prodaja, servis in druge zobozdravstvene usluge, d.o.o., Trebnje, Gubčeva c. 27, objavlja sklep:
družba MEDICINA – DENTAL – KASTELIC, prodaja, servis in druge zobozdravstvene usluge, d.o.o., Trebnje, Gubčeva
c. 27, vpisana na reg. vl. št. 1-1351/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Silva Kastelic in Franc
Kastelic, oba Trebnje, Kidričeva ulica 30, z
ustanovitvenim kapitalom 1,552.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,552.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja v sorazmerju z vloženima deležema.
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 Novem mestu
dne 23. 1. 2002

SLOVENJ GRADEC
Srg 830/2001
Rg-3232
Družba FRIPOS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Šolska 9,
Slovenj Gradec, reg. št. vl. 1/4274-00,
katere družbenika sta Pogorelčnik Matej in
Pogorelčnik Marjan, po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 2001 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Pogorelčnik Matej in Pogorelčnik Marjan, oba stanujoča Šolska 9, Slovenj Gradec.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 1. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Krekova banka d.d., Maribor, preklicuje štampiljko z vsebino: KREKOVA 1
BANKA d.d. MARIBOR POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO.
Štampiljka je pravokotne oblike dimenzije 48 x 15 mm. Ob-64301
LEKTOS d.o.o., Adamičeva 3/b, Grosuplje, štampiljko z napisom LEKTOS
d.o.o. Adamičeva 3b GROSUPLJE.
gnr-79279
Tekstil d.d., Letališka 34, Ljubljana,
preklicuje avtomatsko štampiljko, 4-oglate oblike, označene s št. 32, naslednje
vsebine: TEKSTIL Proizvodno in trgovsko
Podjetje d.d. 32 Ljubljana, Letališka 34.
Ob-64410
Tekstil, d.d., Letališka c. 34, Ljubljana, preklicuje štampiljko štirioglate oblike, označene s št. 32, naslednje vsebine:
TEKSTIL, Proizvodno in trgovsko, Podjetje d.d. 32 Ljubljana, Letališka 34.
Ob-64666
Špedicija Piškur d.o.o., Ljubljana - Črnuče, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino ŠPEDICIJA PIŠKUR D.O.O.
ŠLANDROVA 4/A 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE DAVČNA ŠTEVILKA: 26935678,
TEL. 01 561 27 82, 01 561 27 83, 01
561 27 84, FAKS 01 561 27 85, z oznako številka 1. Ob-64667
Športno teniško društvo Soča, Dolgi
most 6a, Ljubljana, preklicuje štampiljko
okrogle oblike: ob robu žiga je napis s
tiskanimi črkami ŠPORTNO TENIŠKO
DRUŠTVO SOČA LJUBLJANA, v sredini
žiga pa tiskano SOČA (ČRKA O je v obliki
teniškega loparja). Ob-64668
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana,
Kotnikova 28, preklicije štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Prim.
BREDA JANČAR, dr. med. spec. radiolog. Ob-64373

Priglasitveni list
Agreš Sabina, Cankarjeva 68, Radovljica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014932/2832/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnu-79726
Ambrožič Nevenka, Glavni trg 12, Vipava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005918/0758/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnm-79309
Božič Janez, Šmartinska 152, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1798/96. gne-79742
Duh Angela, Ljubljanska 39, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064-1878-94, izdan dne 14. 6. 2000.
gno-79307
ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje
10/a, Celje, obrtno dovoljenje, št.
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064763/2137/01-72/1998 – reprezentativno, izdano dne 12. 2. 1998.
gnp-79431
Hude Jožef, Dušanova 5, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
047499/2212/00-74/1995. gnt-79302
Kolenko Janez s.p., Stojnci 131, Markovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
046310-1628-00-52/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-79771
Kop Julij, Hočko Pohorje 30, Pohorje,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064-4151/95, izdan dne 29. 12. 1999.
gnv-79300
Koprivnik Janko, Cesta dveh cesarjev
104, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1306/94, matična št. 5458591,
izdan dne 29. 6. 1994. gno-79711
Krpan Franc, Cankarjeva 56, Nova Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058680/3386/01-47/1996, izdana dne
10. 4. 1996. gnk-79311
Krznar Darko, Globočnikova ulica 5,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-655-98, izdan dne 16.11. 1998.
gnv-79825
Kržišnik Adam, Kropa 107, Kropa, priglasitveni list, opravilna št. 44-0571/94,
izdan dne 14. 6. 1994. gnw-79299
Kušar Slavka, Podlipoglav 30, Ljubljana-Dobrunje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 035490/0516/00-36/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnk-79465
Lavrič Janez s.p., Mizarstvo Lavrič,
Zdešarjeva cesta 9, Ljubljana-Polje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035481/0505/00-36/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnz-79746
Lukin Zvonimir, Gregorčičeva 19, Vipava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005783/0550/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gni-79713
Manfreda Majda s.p., Cvetlična 54/a,
Šempeter pri Gorici, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
00348/1526/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnv-79475
Markovič Zvonko s.p., Dol. Polje 17,
Straža, priglasitveni list, opravilna št.
038/0393-94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnu-79451
Medved Slavica, Gradišče 31, Zgornji
Leskovec, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
045402/0373/00-52/1995.
gnr-79304
Novak Dejan – Bar Grad s.p., Grajska
planota 1, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 25-0588/94, izdan dne 28.
12. 1994 in 26. 1. 2001. gnw-79624
Novljan Primož, Trg 50, Mirna Peč, priglasitveni list, opravilna št. 038-1038-94.
gnw-79549
Novljan Primož, Trg 50, Mirna Peč,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
012265-1138-00-48-1995 in obrtno dovoljenje. gnu-79551
Oset Stanko, Sodna vas 2, Pristava pri
Mestinju, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043308/0944/00-64/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnx-79298
Pajaziti Hetem s.p., Slaščičarna Sava,
Trg Franca Kozarja 1/c, Hrastnik, priglasitveni list, opravilna št. 10-0140/94.
gny-79822
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Potokar Emil s.p., Avtotaxi, Polhov
Gradec 29, Polhov Gradec, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
029334/0045/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-79514
Požar Srečo, Škrilje 15/a, Ig, priglasitveni list, opravilna št. 28-0963/94, izdan
dne 25. 5. 1994. gno-79507
Rupnik Marko s.p., Godovič 95, Godovič,
obrtno
dovoljenje,
št.
068621/1226/01-21/2000.
gnw-79499
Seliškar Dragotina s.p., Cvetje Eli, Zaloška cesta 46, Ljubljana, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
035588/0628/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gne-79817
Sever Branko, Vrhpolje 49, Vipava,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005801/0571/00-11/1995 ter reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnm-79734
Strnad Melita, Aljaževa ulica 16/b,
Domžale,
obrtno
dovoljenje,
št.
001680/1045/00-16/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-79337
Sulič Robert s.p., Bukovica 39, Volčja
Draga, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004781/3248/02-47/1995, izdana dne
7. 10. 1998. gnr-79729
Teodorović Pero, Norički vrh 48, Gornja Radgona, priglasitveni list, opravilna
št. 08-0238/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnv-79500
Trupaj Franc s.p., Virštanj 10/b, Podčetrtek, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043028/0567/02-64/1995, izdana
dne 15. 9. 1997. gnr-79604
Vatovec (Pavletič) Nives s.p., Cvetličarna gardenia, Čevljarska 5, Koper – Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-893/94. gnu-79301
Vrtačnik Jože, Dole 25, Dole pri Litiji,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
23-0245/94, izdan dne 18. 3. 1996.
gnf-79816
Žerovnik Uroš, Kocbekova 3, Gornji
grad, obrtno dovoljenje, št. 019454.
gnb-79295

Potne listine
Barišič Dušan, Kettejeva 14, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 761391.
gni-79663
Batagelj Damjan, Gradišče 26/a, Ajdovščina, potni list, št. AA 722902, izdala
UE Ajovščina. gnj-79662
Belac Kristjan, Ul. Alojza Valenčiča 8,
Izola – Isola, potni list, št. AA 514402,
izdala UE Izola. gnv-79650
Bezek Đurđica, Na otoku 5, Celje, potni list, št. AA 540618. gnn-79358
Colja Peter, Vitovlje 45/j, Šempas,
potni list, št. AA 351027, izdala UE Nova
Gorica. gnh-79364
Colja Peter, Vitovlje 45/j, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 97603, izdala UE Nova Gorica. gng-79365
Debevec Igor, Brezovica 15, Borovnica, potni list, št. AA 087496, izdala UE
Vrhnika. gnz-79546

Dernovšek Barbara, Krožna cesta 6,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
624071. gnu-79826
Dolinšek Marko, Ulica Frankolovskih
žrtev 74, Celje, potni list, št. AA 411203.
gnr-79654
Dragičević Marija, NBK 3, Metlika, potni list, št. BA 583698. gnh-79339
Einspieler Robert, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 769177, izdala
UE Ljubljana. gnt-79777
Emeršič Aleksandra, Dekani 78/b, Dekani, maloobmejno prepustnico, št. AI
143229, izdala UE Koper. gnu-79530
Fabiani Majda, Kraška cesta 71, Divača, potni list, št. BA 706643, izdala UE
Sežana. gnz-79371
Ferbežar Viki, Veliki Vrh pri Šmarju 3,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 870761,
izdala UE Grosuplje. gnf-79541
Gaser Dominik, Zali log 34/a, Železniki, potni list, št. BA 750132. gns-79753
Godler Gregor, Polje cesta VI/6, Ljubljana, potni list, št. BA 859942, izdala UE
Ljubljana. gnm-79459
Gorenc Izidor, Podvozna pot 25, Ljubljana, potni list, št. P00010257.
gng-79840
Grebenjak Andrej, Petra Skalarja 6,
Deskle, potni list, št. BA 593168, izdala
UE Nova Gorica. gnr-79529
Groznik Matej, Šentvid pri Stični 82,
Šentvid pri Stični, potni list, št. BA
613355, izdala UE Grosuplje. gnz-79400
Hoffman Anton, Kunaverjeva 8, Ljubljana, potni list, št. AA 302058, izdala UE
Ljubljana. gnt-79627
Iljevec Viktorija, Cesta zmage 53, Maribor, potni list, št. BA 184528.
gnb-79570
Ivanjko Lea, Lorgerjeva 5, Maribor,
potni list, št. AA 776984. gnx-79448
Jogan Matjaž, Vrtna ulica 1, Izola –
Isola, potni list, št. AA 501065, izdala UE
Izola. gns-79553
Kalčič Miha, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 574402.
gnh-79664
Kodrič Jožef, Glinškova 22, Ljubljana,
potni list, št. AA 605266, izdala UE Ljubljana. gnn-79333
Kolenc Miran, Lokve 16, Trnovo pri
Gorici, potni list, št. AA 35315, izdala UE
Nova Gorica. gnu-79801
Kolenc Miran, Lokve 16, Trnovo pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
106466, izdala UE Nova Gorica.
gnv-79800
Kosi Marjana, Kocljeva 13, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 699224, izdala
UE Gornja Radgona. gne-79342
Košutnik Luka, Dušana Kvedra 3, Celje, potni list, št. BA 844131. gng-79765
Kotnik Mitja, Preserje 24, Braslovče,
potni list, št. BA 747611. gnn-79633
Kovač Nace, Papirniški trg 18, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00032332, izdala UE Ljubljana. gnh-79814
Kravanja Ingeburga, Most na Soči 109,
Most na Soči, potni list, št. AA 363097.
gne-79671

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Krištof Matej, Puhova ulica 9, Ljubljana, potni list, št. AA 600610, izdala UE
Ljubljana. gnd-79468
Krstić Radmila, Pot Franca Pušnika 2,
Hrastnik, potni list, št. AA 931062.
gnf-79341
Krupić Enes, Kamnica 18, Dol pri Ljubljani, potni list, št. BA 287382.
gnk-79561
Lesjak Marija, Lažiše 5, Dobje pri Planini, potni list, št. BA 88426. gnb-79645
Lisjak Josip, Vinarski trg 5, Ptuj, potni
list, št. BA 894575. gnl-79335
Lorger Ožbald, Korpule 20/a, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 954246, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-79651
Lovič Nermin, Cesta talcev 7/a, Jesenice, potni list, št. BA 411475.
gnk-79536
Lukman Jože, Kajakaška 103, Ljubljana, potni list, št. P00097747. gnb-79420
Malbašić Darko, Dobrova 9, Dobrova,
potni list, št. BA 735385, izdala UE Ljubljana. gnb-79620
Mankuč Franc, Kal 89, Pivka, potni
list, št. AA 232636, izdala UE Postojna.
gnx-79573
Mankuč Valerija, Kal 89, Pivka, potni
list, št. AA 250758, izdala UE Postojna.
gny-79572
Marić Marko, Kupšinci 40/a, Murska
Sobota, potni list, št. BA 866013, izdala
UE Murska Sobota. gns-79428
Marušič Katarina, Pot na Drage 4, Solkan, potni list, št. AA 354617, izdala UE
Nova Gorica. gnr-79754
Merlini Tamara, Drenov grič 22, Vrhnika, potni list, št. BA 867813. gns-79678
Musar Vera, Veluščkova ulica 4, Izola
– Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29207, izdala UE Izola. gnp-79281
Ogorevec Anton, Jakčeva ulica 36,
Ljubljana, potni list, št. BA 289505, izdala UE Ljubljana. gnp-79756
Okić Mehmed, Raičeva ulica 74, Ljubljana, potni list, št. AA 718733, izdala UE
Ljubljana. gnm-79809
Papič Maja, Rosalnice 27, Metlika,
potni list, št. BA 834704. gny-79672
Pavlič Aleš, Brest 4, Ig, potni list, št.
BA 949150, izdala UE Ljubljana.
gnr-79404
Petek Ana, Rožna dolina c XV/16,
Ljubljana, potni list, št. BA 885698, izdala UE Ljubljana. gnc-79319
Pijetlović Maja Milanka, Brodarjev trg
1, Ljubljana, potni list, št. BA 708159,
izdala UE Ljubljana. gnt-79806
Pongrac Bojan, Levčeva 15, Mengeš,
potni list, št. BA 465178, izdala UE Domžale. gnm-79559
Potrč Marjetica, Resljeva 13, Ljubljana, potni list, št. P00066955. gnd-79568
Resnik Silvo, Ponoviška 5, Litija, potni
list, št. BA 685752, izdala UE Litija.
gns-79278
Rijavec Aleš, Cankarjeva ulica 56, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 25731, izdala UE Nova Gorica.
gnq-79780
Rodolf Kramberger Klara, Kraigherjeva 14, Vitomarci, potni list, št. BA
506480. gnl-79435

Št.

Rogan Helena, Smoletova ul. 12/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 975430.
gnd-79793
Rupnik Živa, Kolarjeva ulica 36, Ljubljana, potni list, št. BA 950601, izdala UE
Ljubljana. gnw-79824
Sernjak Žiga, Židovska steza 1, Ljubljana, potni list, št. BA 948424, izdala UE
Ljubljana. gnp-79331
Simončič Tina, Vodovodna cesta 38/e,
Ljubljana, potni list, št. AA 315503, izdala
UE Ljubljana. gnk-79686
Sirk Gregor, Ceglo 11/a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
100544, izdala UE Nova Gorica.
gnt-79802
Skobe Anja, Clevelandska 43, Ljubljana, potni list, št. BA 885293, izdala UE
Ljubljana. gnj-79762
Skobe Igor, Clevelandska 43, Ljubljana, potni list, št. AA 234613, izdala UE
Ljubljana. gnk-79761
Skobe Julijana, Clevelandska 43, Ljubljana, potni list, št. BA 590810, izdala UE
Ljubljana. gni-79763
Slemenšek Marjan, Lampreče 7, Črna
na Koroškem, potni list, št. AA 126495,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-79784
Sokač Ivan, Pot ob Snežaku 20, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P 94242.
gnb-79445
Sokač Rok, Kočevske poljane 40, Dolenjske Toplice, potni list, št. AA 953709.
gng-79340
Solar Miran, Šercerjevo naselje 27,
Murska Sobota, potni list, št. BA 622467,
izdala UE Murska Sobota. gnb-79670
Stanek Maruša, Langusova 27, Ljubljana, potni list, št. BA 680130, izdala UE
Ljubljana. gnz-79696
Šahmanović Emil, Pot na pilarno 10,
Tržič, potni list, št. BA 802722.
gnj-79637
Šega Andreja, Vurnikova 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 599953, izdala UE Ljubljana. gnq-79755
Španbauer Danilo, Kovaška cesta 17,
Lovrenc na Pohorju, potni list, št. AA
240914. gnz-79571
Štuhec Andreja, Zavrstnik 34, Šmartno pri Litiji, potni list, št. BA 6360.
gny-79747
Todorić Snježana, Struževo del 36,
Kranj, potni list, št. BA 868697.
gnu-79576
Veselič Branko, Vrhovci 11, Adlešiči,
potni list, št. AA 486340. gnx-79323
Vidmar Jaka, Janševa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 935695, izdala UE
Ljubljana. gnn-79708
Vodušek Vid, Konrada Babnika 6, Ljubljana, potni list, št. BA 738459, izdala UE
Ljubljana. gnl-79510
Vozlič Anton, Velika Ilova gora 13, Videm-Dobrepolje, potni list, št. BA
871064, izdala UE Grosuplje. gnr-79779
Zadravec Marija, Finžarjeva 12, Murska Sobota, potni list, št. AA 916370,
izdala UE Murska Sobota. gnn-79783
Zupančič Uroš, Potok 41, Straža, potni list, št. AA 583902. gng-79390
Žarn Herman, Bokalova 13, Jesenice,
potni list, št. BA 573680. gnv-79375
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Backović Ognjen, Preglov trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 156635.
gni-79813
Bajt Bojana, Ul. Janeza Puharja 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 90166.
gno-79357
Balentin Jure, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 497656.
gnw-79474
Bečaj Klara, Blekova vas 20, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
416425.
gnq-79505
Belčič Rafael, Seljakovo naselje 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 486565.
gnr-79579
Bernik Anton, Puštal 44, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
607232.
gnr-79629
Bevc Anamarija, Šišenska 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481432.
gno-79382
Bezek Đurđica, Na otoku 5, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
719430.
gnm-79359
Bizjak Anton, Doslovče 18, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
521243.
gnu-79601
Borkovič Peter, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
833372. gnq-79480
Božič Vida, Puhova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131528. gne-79367
Brinovšek Manja, Prušnikova 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 360661.
gnj-79837
Briški Marjan, Turjaško naselje 9, Kočevje, osebno izkaznico, št. 541247.
gnb-79345
Ciber Jasna, Smoletova ulica 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 41024.
gne-79767
Cvetkov Atanas, Goriška ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 445074.
gnp-79381
Čavlović Nikola, Kvedrova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 435904.
gnk-79336
Čretnik Ivan, Pucova 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 703416. gnb-79370
Čuk Justina, Črni vrrh 96, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 323886.
gnf-79641
Čurin Terezija, Stantetova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19946. gnq-79455
Čuš Ingrid, Zadružni trg 6, Ptuj, osebno izkaznico, št. 135497. gnq-79430
Delić Mirsada, Livold 74, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
394758.
gnv-79775
Drešček Mojca, Tavčarjeva 10, Jesenice, osebno izkaznico, št. 787082.
gnj-79412
Drolc Marjan, Srednja vas 37, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
641943.
gnt-79402
Erjavec Marija, Maistrova 42, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
1044009.
gnz-79425
Ferme Roman, Taborniška pot 21/a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 900624.
gng-79715
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Ficko Boštjan, Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
220925. gnb-79820
Franetič Aleš, Zarnikova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
948111.
gnz-79821
Friškič Samuel, Lendavska 51, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
285966. gng-79665
Furlan Teodora, Budanje 2/f, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
340588.
gnt-79527
Gerkšič Neža, Nanoška 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
547001.
gnt-79552
Gliha Klavdija, Sp. Vetrno 11, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
401346.
gnc-79644
Gornik Skrbinšek Tanja, Vrhovčeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 683738.
gnp-79456
Gotvajn Franc, Senešci 4, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
647609.
gnj-79537
Gregurevič Vladimir, Lopata 19, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
603105.
gng-79540
Heler Vida, Zgornji Duplek 11, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 668666.
gni-79438
Herceg Dina, Šercerjeva 8, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 300741.
gni-79338
Janković Uroš, Muzejska 9, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
818310.
gne-79642
Jost Dita, Kajuhova 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
498103.
gnc-79619
Jović Radivoje, Črtomirova 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 840063.
gnc-79744
Juzbašić Radojka, Cesta na Markovec
16, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 308347. gnh-79368
Kastelic Andrej, Goriška 55, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
752541.
gng-79615
Kaučič Željko, Vratja vas 2/a, Apače,
osebno izkaznico, št. 70111. gns-79778
Kerin Nada, Veliki Podlog 58, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
488611.
gnt-79352
Kernjak Ivan, Gibina 45, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
551265.
gnn-79533
Kikec Jurij, Rogašovci 3, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
986491.
gnr-79429
Kmet Jaka, Škrabčeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
245369.
gny-79772
Kmetič Matej, Ulica Milana Majcna 25,
Radeče, osebno izkaznico, št. 240228.
gnc-79569
Kne Majda, Steletova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
423683.
gnq-79555
Kobal Elvina, Obala 123, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 778849.
gnd-79343
Kokol Herman, Stara gora 2, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
699921. m-125
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Kompara Maks, Gregorčičeva 6/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 571286.
gns-79378
Konjedič Jadranka, Šiškovo naselje 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 37741.
gnp-79356
Korenak Roman, Zibika 30, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
655618. gnd-79643
Kovačič Peter, Jerebova 14, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 577388.
gny-79347
Koželj Oblak Vesna, Vodnikova cesta
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
304833. gni-79588
Krajnik Potisk Irena, Muharjeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124816.
gne-79467
Krpič Ana, Dolska cesta 7, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
503298.
gnz-79346
Krtelj Emil, Vanganelska 83, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
738085. gnq-79534
Kump Petra, Prečna pot 4, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
770971.
gnz-79321
Lah Tanja, Vinski vrh 2, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 249340.
gny-79797
Lapajne Beno, Knafljev trg 8, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
550190.
gnp-79810
Lesjak Miloš, Slivnica pri Mariboru, K
cerkvi 5, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 351396. gnu-79476
Ločnikar Dejan, Gradež 174, Turjak,
osebno izkaznico, št. 2227. gnw-79799
Lovšin Janez, Gredice 10, Dolenja vas,
osebno
izkaznico,
št.
259428.
gnu-79630
Mačkovšek Nataša, Senovica 16,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
396760. gnn-79508
Mahnič Vojka, Sv. Peter 122/a, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
985578. gnc-79344
Malok Simona, Partizanska 32, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
319658. gnv-79525
Mančič Marija, Župančičeva 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 701776.
gnc-79844
Marušič Maja, Gortanova 26, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 216146.
gns-79353
Masnec Lana, Ceste 43, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
946035.
gnw-79574
Mesesnel Gregor, Slomškova 9/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 340335.
gnp-79531
Mišič Tine, Vinka Vodopivca 144, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 807396.
gnx-79523
Mulej Marcel, Prožinska vas 60/c, Štore, osebno izkaznico, št. 229145.
gne-79442
Musar Vera, Veluščkova ulica 4, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 675270.
gnq-79280
Nagode Andreja, Podolnica 48, Horjul, osebno izkaznico, št. 110815.
gny-79847

Nučič Vida, Velike Lipljene 18, Turjak,
osebno
izkaznico,
št.
109559.
gnl-79760
Osterman Dragica, Ul. Metoda Mikuža
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
749642. gnh-79739
Papler Anton, Begunje na Gorenjskem
26/b, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 223917. gnb-79349
Parić Elvisa, Ulica Franca Mlakarja 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458452.
gnc-79473
Pavlin Antonija, Prečna 2, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 747622.
gnr-79454
Pavlin Branko, Miren 210, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
1035301.
gnx-79673
Pečnik Milena, Vrazova 46, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
355100.
gnh-79439
Pegam Jožef, Krožna ulica 13, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
249163.
gns-79303
Pelc Marjan, Na tratah 14, Ptuj, osebno izkaznico, št. 721971. gnq-79805
Peršolja Mitja, Kromeberk, Breg 14/a,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
120294. gnt-79652
Pesjak Ludvik, Strmca 73, Laško, osebno izkaznico, št. 278717. gnx-79373
Petrik Vlatka, Trg zmage 04, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 306483.
gnk-79661
Petrović Kristina, Polževa ulica 13/b,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
569976. gnk-79786
Pirc Michael, Taborska cesta 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801864.
gno-79807
Plemenitaš Biserka, Rjavica 22/a, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
293038. gnt-79427
Pogačnik Janežič Olga, Klančeva ulica
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
399447. gnw-79649
Potisk Albin, Cesta izgnancev 3/a, Brestanica, osebno izkaznico, št. 952140.
gnh-79539
Prašnikar Janez, Dunajska cesta
319/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
922894. gnu-79751
Preželj Melita, Lepence 1, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 928706.
gnx-79348
Rakovec Viljem, Dolenja vas 57, Selca, osebno izkaznico, št. 545153.
gnc-79794
Reberšak Danijel, Petrovče 182, Petrovče, osebno izkaznico, št. 327886.
gnh-79414
Rojnik Špela, Rašiška cesta 9, Mengeš, osebno izkaznico, št. 169066.
gnk-79461
Rus Franc, Kamnik pod Krimom 40,
Preserje, osebno izkaznico, št. 196138.
gng-79490
Scheriani Fabrizio, Hrvatini 114, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
859554. gnw-79424
Simčič Boštjan, Poljubinj 24/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 80936. gnu-79526
Simonič Frančiška Antonija, Trg na
stavbah 13, Litija, osebno izkaznico, št.
409443. gnk-79836
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Simšič Luka Mirjan, Strmca 13, Postojna, osebno izkaznico, št. 836930.
gnn-79733
Skalar Primož, Spodnje Pirniče 21/g,
Medvode, osebno izkaznico, št. 141047.
gno-79632
Skrbinek Robert, Topniška 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 759361.
gnp-79681
Slatinek Tomaž, Heroja Bračiča 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 992454.
gnu-79351
Strehar Marija, Trzinska ulica 6, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
267173.
gnc-79769
Sušnik Rok, Meja 9, Mavčiče, osebno
izkaznico, št. 250396. gnm-79409
Šmigić Slaviša, Polje cesta VI/22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215897.
gnj-79562
Šneler Davor, Ul. 21. oktobra 17/c,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 747482.
gnv-79550
Štefančič Silvan, Col 81/a, Col, osebno izkaznico, št. 40389. gnd-79518
Šturcer Maja, Drobtinci 8, Apače, osebno izkaznico, št. 254994. gnf-79666
Tasić Momčilo, Vojkova 87, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1024167.
gnl-79385
Todorić Snježana, Struževo del 36,
Kranj, osebno izkaznico, št. 195706.
gnv-79575
Trontelj Jaka, Ul. 9. junija 7, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
343851. gnt-79452
Ulaga Jankica, Kamnik pod Krimom
138, Preserje, osebno izkaznico, št.
439601. gnl-79560
Urh Vincenc, Jelovška cesta 12, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
224156. gnu-79426
Vidović Marija Silva, Poljanska 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346720.
gnj-79362
Vrčon Andrej, Dobravlje 9, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
365380.
gno-79557
Vuk Zofija, Divjakova 3, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
609140. gno-79482
Zabukovec Jasna, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 826521.
gns-79578
Zadravec Matko, Finžgarjeva 12, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
557807. gnw-79524
Zagorc Angela, Ravne 5, Polšnik,
osebno
izkaznico,
št.
627972.
gnd-79618
Zakonjšek Cvetka, Cesta na žago 3,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 166377. gni-79638
Zaveršnik Francka, Svetelka 19/a,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 390775.
gnl-79535
Zaveršnik Miha, Latkova vas 30, Prebold, osebno izkaznico, št. 736671.
gnf-79416
Zaveršnik Sonja, Latkova vas 30, Prebold, osebno izkaznico, št. 737569.
gnm-79417
Zaviršek Žorž Nataša, Grampovčanova
ulica 57, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
768152. gny-79622

Št.

Zavratnik Jelka, Murkova 5, Ptuj, osebno izkaznico, št. 953965. gnl-79660
Zavratnik Sašo, Murkova 5, Ptuj, osebno izkaznico, št. 270531. gnm-79659
Zorko Ivan, Za mostičkom 12, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
139957. gnd-79318
Zupan Ivanka, Zupančičeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 186596.
gnp-79631
Zupanc Simona, Suhadole 48, Komenda, osebno izkaznico, št. 528709.
gne-79471
Žalac Marija, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 396818.
gnd-79647
Žgalin Anton, Pionirska 6, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 121949. gnf-79716
Žmavc Edi, Prešernova ul. 4, Radovljica, osebno izkaznico, št. 68803.
gnr-79804
Žunter Sabina, Okonina 18, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 393846.
gnv-79350

Vozniška dovoljenja
Amon Uroš, Sela 8, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15353, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-79413
Andolšek Petra, Jurčičeva 23/c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19679, izdala UE Kamnik. gnp-79406
Arh Helena, Pot v Bitnje 54, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806348,
reg. št. 33887, izdala UE Kranj.
gns-79457
Ašič Bojan, Naselje heroja Maroka 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1309425, reg. št. 8175. gnl-79360
Backović Ognjen, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1287208, reg. št. 227327, izdala UE
Ljubljana. gnk-79811
Balažič Izidor, Arhitekta Novaka 19,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 16725. gnf-79591
Bandelj Vasja, Cikuti 22, Pobegi, vozniško dovoljenje, reg. št. 47035.
gnm-79584
Bartelj Jadranka, Slančeva 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19059. gnp-79606
Bauman Ruža, Janežičeva cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077057, reg. št. 211056.
gnb-79795
Bednjički Franjo, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 929868, reg. št. 114057, izdala UE
Ljubljana. gnt-79752
Belšak Žiga, Brezula 22, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1240373, reg. št. 98740. gnr-79354
Bera Anton, Kraigherjeva 67, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11341, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnj-79487
Bernjak Rofina, Melinci 122/b, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 17718.
gng-79590
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Bezjak Katarina, Spuhlja 77/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13260,
izdala UE Ptuj. gng-79290
Bohar Vlado, Meline 7, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
756865, reg. št. 10082, izdala UE Idrija.
gnk-79640
Božac Deležan Lorena, Valvazorjev trg
2, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096054, izdala UE Litija.
gnf-79516
Breskvar Miha, Dravska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 228267, reg. št. 185761, izdala UE
Ljubljana. gnl-79685
Bržan Alek, Babiči 8, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
20908, izdala UE Koper. gnm-79609
Calcina Gianfranco, Sečovlje 138, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9005, izdala UE Piran.
gnm-79434
Cetina Ivanka, Kajuhova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1704,
izdala UE Postojna. gne-79492
Ciber Jasna, Smoletova ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 146970, reg. št. 160942, izdala UE
Ljubljana. gnf-79766
Cugmajster Dejan, Koble 15/a, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 12709. gnh-79639
Cvetkov Atanas, Goriška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1165087, reg. št. 200570, izdala UE
Ljubljana. gnq-79380
Čelan Franc, Sestrže 17, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
44873, izdala UE Ptuj. gng-79719
Černe Žiga, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434426, reg. št. 237696, izdala UE
Ljubljana. gnm-79509
Dodič Nataša, S. Mašere 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8446. gnl-79610
Drobež Andrej, Kančeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 631683, reg. št. 155491, izdala UE
Ljubljana. gnb-79470
Eršte Cilka, Češence 41, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32921,
izdala UE Novo mesto. gne-79392
Ficko Boštjan, Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1364512, reg. št. 211140,
izdala UE Ljubljana. gnd-79818
Fijan Vladko, Zabovci 10, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8760, izdala UE Ptuj. gng-79565
Fortuna Peter, Dekani 127, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39888,
izdala UE Koper. gnl-79460
Fucak Ksenija, Cesta revolucije 4, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1509046, izdala UE Jesenice.
gnl-79285
Furlan Teodora, Budanje 2/f, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123665, reg. št. 1054, izdala UE Ajdovščina. gns-79528
Gaber Marjan, Sp. Besnica, Vogel 3,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1180155, reg. št. 37941,
izdala UE Kranj. gnn-79283
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Galof Jožef Valter, Hosta 12, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6466, izdala UE Škofja Loka. gni-79513
Galof Stanislava, Hosta 12, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2374, izdala UE Škofja Loka. gnj-79512
Gartner Damijan, Jakčeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212235, reg. št. 220899, izdala
UE Ljubljana. gnq-79655
Gerzina Jože, Krivica 3, Prevorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4793, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-79355
Gjerkeš Tone, Aškerčeva 5/g, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1022908, reg. št. 25197, izdala UE Velenje. gnx-79548
Grandušek Tilen, Ilirska 27, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 10381, izdala UE Izola. gnq-79605
Grum Gregor, Podrečje 60/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1408190, reg. št. 25289, izdala UE Domžale. gnv-79625
Gruntar Marjeta, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934179, reg. št. 144561, izdala UE
Ljubljana. gnn-79383
Horvat Andreja, Grušova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
574002, reg. št. 99953. gnk-79736
Hribar Dejan, Marija Reka 71, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25043, izdala UE Žalec. gnv-79675
Hribar Tina, Žirovnica 61, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128836, izdala UE Jesenice. gnf-79291
Hrnčič Ivan, Laze 4/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1283215,
reg. št. 14197, izdala UE Velenje.
gny-79372
Intihar Roman, Kungota 23, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BEH, reg. št.
23885, izdala UE Ptuj. gns-79603
Jankovič Uroš, Muzejska 9, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246988, reg. št. 10100. gny-79597
Janković Dragan, Cankova 21/b, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 37171.
gnm-79484
Jelnikar Janez, Kresnice 31, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
542602, izdala UE Litija. gnn-79558
Jerina Uroš, Avgustinčičeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064491, reg. št. 210413, izdala
UE Ljubljana. gnp-79556
Kamenik Mateja, Završe 46, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15044.
gnb-79395
Kastelic Andrej, Goriška 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
13745, reg. št. 160034, izdala UE Ljubljana. gnf-79616
Kocjan Ivan, Zaboršt 5, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
923098, reg. št. 4821. gnn-79408
Kokalj Amalija, Vegova ulica 8, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
486565, reg. št. 12238, izdala UE Domžale. gnq-79830
Kokolj Avgust, Čagona 62/a, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
291806, izdala UE Lenart. gng-79294
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Kolenc Miran, Lokve 16, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 22944, izdala UE Nova Gorica. gnc-79594
Kondić Nikola, Cahova 14, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20217, izdala UE Koper. gni-79388
Kosi Marjana, Kocljeva ulica 13, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7177, izdala UE Gornja Radgona. gnj-79287
Kostrevc Denis, Trebelno 2, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1061905, reg. št. 9552, izdala UE Trebnje. gny-79522
Kumer Alojz, Legenska 37, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2306, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-79292
Kump Petra, Prečna pot 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16104, izdala UE Vrhnika. gny-79322
Lapajne Beno, Knafljev trg 8, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6180, izdala UE Ribnica. gnj-79812
Leš Rok, Kale 23/c, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1211338, izdala UE Žalec.
gnc-79419
Likar Irena, Cesta v Pretržje 1, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253674, reg. št. 9389, izdala UE Cerknica. gnh-79843
Likon Martin, Puntarjeva 3, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 28179, izdala UE Koper. gnu-79401
Lisjak Štefka, Bizoviška cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1371662, reg. št. 63447, izdala UE
Ljubljana. gns-79628
Lukančič Matjaž, Ulica Dolomitskega
odreda 3, Logatec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6185, izdala UE Logatec.
gnh-79489
Lužnik Nuša, Legenska cesta 34/a,
Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
11/2002. gnh-79293
Maček Uroš, Ložnica pri Celju 24, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144777, reg. št. 36030. gnj-79787
Mahnič Vojka, Sv. Peter 122/a, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9502, izdala UE Piran.
gni-79363
Makoter Boris, Vojkova cesta 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 712392, reg. št. 3991, izdala UE Ljutomer. gnn-79583
Malijanski Boris, Travniška ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1567037, reg. št. 20381, izdala UE
Ljubljana. gni-79613
Mardjonović Ljulja, Zlatek 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844863, reg. št. 153734, izdala UE Ljubljana. gnd-79743
Marolt Katarina, Cesta Andreja Bitenca 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1298037, reg. št.
206401, izdala UE Ljubljana. gng-79815
Marovt Jernej, Podvrh 114, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1170929, izdala UE Žalec. gnn-79433

Matarugić Darko, Cesta na Markovec
13, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42310. gnc-79494
Mavrič Irma, Krasno 13/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5235. gnd-79393
Medved Damjan, Dragonja vas 40/a,
Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29179, izdala UE Ptuj. gni-79488
Milič Drago, Glavna ulica 13, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 6795, izdala UE Lendava.
gno-79432
Mišič Tine, Vinka Vodopivca 144, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45225, izdala UE Nova Gorica.
gnk-79486
Modic Roman, Brinovščica 4, Ortnek,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8272, izdala UE Ribnica. gnc-79469
Mrak Robert, Meninska ulica 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10845, izdala UE Kamnik. gnr-79829
Mulalič Alis, Sp.Gorje 1/a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1163136. gny-79722
Mulej Marcel, Prožinska vas 60/c, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382852, reg. št. 34484. gnd-79443
Nagode Andreja, Podolnica 48, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050747, reg. št. 209879, izdala UE
Ljubljana. gnz-79846
Narić Goran, Ulica Marje Borštnikove
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1228087, reg. št. 14426,
izdala UE Ljubljana. gnc-79519
Neković Semir, Spodnje Duplje 23,
Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 807578, reg. št. 38890, izdala UE
Kranj. gni-79563
Nerat Verica, Rošoh 192, Kamnica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 13/2002. gnz-79646
Ocepek Franci, Kolovrat 26, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1300507, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-79277
Omeragić Mumin, Ljubljanska 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 873524, reg. št. 79200.
gno-79732
Opeka Anton, Zelše 19/a, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1427241, reg. št. 2415, izdala UE Cerknica. gnj-79737
Ostrš Jože, Delavska 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151409, reg. št. 111223. gno-79782
Panić Predrag, Celovška cesta 142,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213537, reg. št. 195630, izdala
UE Ljubljana. gnj-79712
Pavlič Gregor, Rožna dolina, Cesta
XI/19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 888737, reg. št. 116821,
izdala UE Ljubljana. gnl-79835
Pavlin Branko, Miren 210, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5128,
izdala
UE
Nova
Gorica.
gnw-79674
Pavlović Ljubica, Majde Vrhovnikova
ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 999264, reg. št. 206695,
izdala UE Ljubljana. gnj-79462
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Pečnik Milena, Vrazova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443335, reg. št. 40843, izdala UE Maribor. gng-79440
Peršolja Mitja, Kromberk, Breg 14/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 35301, izdala UE Nova Gorica. gnm-79284
Petrič Tine, Aškerčeva cesta 34, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1206318, reg. št. 15275, izdala UE
Grosuplje. gnw-79449
Petrovič Alojz, Nuskova 32, Kuzma,
vozniško
dovoljenje,
št.
11896.
gno-79286
Petrovič Igor, Kogojeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1371661, reg. št. 212777, izdala UE
Ljubljana. gnj-79587
Petrović Kristina, Polževa ulica 13/b,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 830687, reg. št. 14011, izdala UE Ajdovščina. gni-79788
Pirc Andreja, Taborska cesta 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 515290, reg. št. 189129, izdala UE
Ljubljana. gnn-79808
Pirš Stupan Ksenija, Vodnikova cesta
129/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1212521, reg. št. 75071,
izdala UE Ljubljana. gne-79567
Potisk Albin, Cesta izgnancev 3/a, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 2126. gni-79538
Potrata Gordana, Novo log 19/e, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5260, izdala UE Hrastnik. gnu-79626
Povalej Dušan, Vojkova 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45922. gnu-79376
Prajndl Lili, Ziherlova 4, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13599, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-79289
Prašnikar Janez, Dunajska cesta
319/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1372750, reg. št.
150770, izdala UE Ljubljana. gnv-79750
Radoševič Marjan, Koreninova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1211870, reg. št. 184375, izdala
UE Ljubljana. gnb-79845
Rakarič Mateja, Kraigherjeva 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1557779, reg. št. 31373, izdala UE Velenje. gnh-79464
Reberšak Danijel, Petrovče 182, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1400305, izdala UE Žalec. gng-79415
Rengeo Ciril, Jogovo 4, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 24995.
gnh-79589
Rešek Matjaž, Pod anteno 14, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
AB, reg. št. 6315, izdala UE Piran.
gnw-79599
Ropoša Bojan, Veščica pri Murski Soboti 50/b, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 39325. gnk-79586
Rožanc Martin, Okrog 20, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3201, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-79458
Samardžić Rada, Vir, Umekova ulica
9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.

Št.

BGH, št. S 963682, reg. št. 18021, izdala UE Grosuplje. gnx-79748
Simoni Anton, Pražakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596589, reg. št. 196278, izdala UE
Ljubljana. gnw-79374
Slatinek Tomaž, Heroja Bračiča 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1230562, reg. št. 113884, izdala
UE Maribor. gnq-79580
Smajlović Anel, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1490929, reg. št. 245010,
izdala UE Ljubljana. gno-79832
Smajlović Asim, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419421, reg. št. 192815,
izdala UE Ljubljana. gnn-79833
Smajlović Šemsa, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974095, reg. št. 200561,
izdala UE Ljubljana. gnp-79831
Strehar Marija, Trzinska ulica 6, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393234, reg. št. 33145, izdala UE Domžale. gnd-79768
Strehar Silva, Kidričevo naselje 9, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13100, izdala UE Gornja Radgona.
gne-79592
Strnad Matej, Komen 132/b, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15334,
izdala UE Sežana. gnc-79394
Sušnik Andreja, Goričane 24, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973048, reg. št. 130857, izdala UE Ljubljana. gnh-79839
Šafarič David, Gregorčičeva ulica 22,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14024, izdala UE Gornja Radgona.
gnd-79493
Šauperl Jožef, Zg. Gradišče 28, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 625338, reg. št. 6640, izdala UE
Pesnica. m-128
Šilc Urban, Rimska cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844262, reg. št. 179099, izdala UE Ljubljana. gnc-79819
Škraba Tomaž, Ižanska cesta 381,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 322996, reg. št. 119248, izdala UE
Ljubljana. gne-79517
Štefančič Silvan, Col 81/a, Col, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1426686, reg. št. 3145, izdala UE Ajdovščina. gnr-79329
Štraus Katja, Ul. ruške čete 2/a, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8360, izdala UE Ruše. m-112
Štruc Mira, Šmartno 211, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12034, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv-79600
Šubelj Mirko, Perovo 16/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14894, izdala UE Kamnik. gny-79422
Toplak Bogomir, Gorišnica 138, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 14149, izdala UE Ptuj. gnz-79721
Turk Vanja, Lackova 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21152, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-79714
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Valente Marko, Sokolska 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
800524, reg. št. 48327. gnn-79483
Vavtar Irena, Veliko Mlačevo 6/f, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1335175, reg. št. 21549, izdala UE
Grosuplje. gnm-79709
Velić Ale, Tbilisijska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1366243, reg. št. 18358, izdala UE Ljubljana. gnp-79481
Vitežnik Igor, B. Kalina 33, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39489,
izdala UE Nova Gorica. gni-79288
Vrbovšek Janez, Ljubljanska 27/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 609431, reg. št. 71310. gnp-79781
Zabukovec Jasna, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846079, reg. št. 197630, izdala UE
Ljubljana. gnt-79577
Zadravec Marija, Finžarjeva 12, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
05189. gnz-79496
Zadravec Marko, Finžgarjeva 12, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
03115. gnb-79495
Zaletel Boris, Vrečkova 5, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
85937, reg. št. 29295, izdala UE Kranj.
gnd-79718
Zaviršek Žorž Nataša, Grampovčanova
ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1014476, reg. št.
149512, izdala UE Ljubljana. gnz-79621
Zelenik Mojca, Slovenja vas 67, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41710,
izdala UE Ptuj. gno-79282
Zgonec Boštjan, Razbor 3, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10789,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-79635
Žagar Bojan, Mlakarjeva 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
18357, reg. št. 24346, izdala UE Kranj.
gnb-79595
Žagar Drago, Kašeljska cesta 95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1567096, reg. št. 20195, izdala UE
Ljubljana. gnh-79614
Žunter Sabina, Okonine 18, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 8919, izdala UE Mozirje. gns-79653
Žvab Luka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502322, reg. št. 225376, izdala
UE Ljubljana. gnt-79477

Zavarovalne police
Brumen Zdravko, Zamušani 23, Gorišnica, zavarovalno polico, št. 370986, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gne-79717
Dejak Štefka, Šmartinska 226/a, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101411489, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-79791
Drofenik Jože, Tlake 18/a, Rogatec,
zavarovalno polico, št. AO 392475 in AO
392467, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnt-79502
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Dujmović Igor, Rusjanov trg 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 00101
444700, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-79444
Hedžet Damjan, Goriška 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. Ao 424657, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-115
Kališnik Milan, Sv. Duh 14, Dravograd,
zavarovalno polico, št. AO 390141, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-79320
Kavčič Dejan, Kajakaška cesta 38/a,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
41401000395, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-79463
Pečoler Stanislava, Podgrad 124, Dravograd, zavarovalno polico, št. 1381788,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-79741
Petrič Tine, Aškerčeva cesta 34, Šmarje-SAP, zavarovalno polico, št. 801898,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-79450
PROFI d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40301000300
– življensko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. Ljubljana. gns-79728
RAZGORŠEK d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor, zavarovalno polico,
št. 947311 za vozilo Evasion z reg. oznako MB 39-97C. gnp-79656
Remic Tanja, Bohinjska Bela 53, Bohinjska Bela, zavarovalno polico, št.
778182, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnt-79727
Smrke Jože, Juša Kozaka 32, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 337984,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-79327
Škofic Peter, Sr. Dobrava 6/a, Kropa,
zavarovalno polico, št. 158606, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-79314
Vidmar Matjaž, Ižanska cesta 176,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101344614, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-79745
Žličar Branimir, Ivanjkovci 41, Ivanjkovci, zavarovalno polico, št. AO 399353.
gne-79617

Spričevala
Brumec Jurij, Klokočovnik 14, Loče
pri Poljčanah, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1997. m-121
Cvikl Mojca, Kavče 16/d, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, Poklicne in tehniške šole
za storitvene dejavnosti, izdano leta
2000/2001. gnk-79636
Časar Saša, Tominčeva cesta 5, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole, izdano leta 1994 in 1995.
gnk-79436
Čep Nino, Staneta Rozmana 15, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št.
I/ZT-1307. gny-79397
Čurič Stanko, Pot na Novec 1, Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike v Tacnu, izdano
leta 1982. gnk-79386
Drkušič Ana, Ganglova ulica 12, Metlika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
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ekonomske šole v Ljubljani, izdano na ime
Brinc Ana. gnv-79725
Drobnič Marija, Rumanja vas 42/a,
Straža, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole v Novem mestu, izdano leta
1979, izdano na ime Rozman Marija.
gnn-79608
Drufovka Marjan, Gramozna pot 7/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnx-79648
Duraković Erisa, Hrastje 48, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Kranju, izdano leta 1997. gnr-79554
Đorđič David, Narof 29, Izlake, diplomo Srednje šole kovinarsko-strojne usmeritve Trbovlje, št. 229/II KS-13, izdana v
Trbovljah 26. 6. 1987. gnq-79680
Filipčič Patricija, Bizeljska cesta 59,
Brežice, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Brežicah, izdano leta
1994. gne-79317
Gajšek Jožef, Kocljeva 2, Murska Sobota, zaključno spričevalo, št. 144/4
Srednje strojne šole Lendava, izdano leta
1964. gnv-79325
Gornik Anita, Pot v Hrastovec 7/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje administrativne šole, izdano leta
1982. gnl-79585
Grasselli Simona, Godovič 12, Godovič, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za zdravnika, izdalo Ministrstvo za
zdravje leta 2000 na ime Rupnik Simona.
gnx-79798
Hernavs Vida, Prijateljeva 32, Ljubljana, diplomo Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdana leta 1988. gnc-79669
Himelrajh Jure, Šolska ulica 6, Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnika I gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-122
Horvat Aljoša, Idrijska cesta 9, Vrhnika, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ivana Cankarja v Ljubljani, izdano leta
1980 in 1981, izdano na ime Peternel
Aljoša. gnk-79790
Horvat Irena, Ročica 16, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol, izdano leta 1982. m-118
Irmančnik Jože, Rečica ob Savinji 23,
Rečica ob Savinji, zaključno spričevalo
Poklicne kovinarske šole Boris Kidrič Celje, izdano leta 1973. gnl-79785
Jagodić Božo, Ljubljanska 5, Rakek,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1978. gnc-79369
Ježovita Damijan, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnf-79316
Kac Dejan, Tomaška vas 33, Šmartno
pri
Slov.Gradcu,
indeks,
št.
12090040311, izdala Višja strokovna šola Celje. gnp-79306
Karadžić Danijel, Ob zeleni jami 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
nižje poklicne šole, izdal Center za izobraževanje Cene Štupar, izdano leta
2001. gnm-79759
Kastaneto Uroš, Cesta II grupe odredov 65, Ljubljana, indeks, št. 21016530,
izdala FDV v Ljubljani. gni-79667

Kocijančič Gregor, Kašeljska cesta
109, Ljubljana, indeks, št. 09970564, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnf-79566
Kolar Rok, Ravne 13, Šoštanj, indeks,
št. 81570948, izdala EPF Maribor.
m-124
Kolednik Mirko, Bišečki vrh 57, Ptuj,
spričevalo 1. 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
v Mariboru, izdano leta 1989, 1990 in
1992. gno-79332
Košnik Irena, Milene Korbar 6, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne in obutvene šole v Kranju, izdano leta
1989 in 1990. gnj-79437
Kramar Anita, Ponova vas 109, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Pedagoška
gimnazije, izdano leta 1979. gnt-79827
Krevh Metka, Brda 34, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo o končani OŠ
Šmartno pri Slovenj Gradcu, izdano leta
1998. gnh-79564
Kunej Janez, Hrastje 9/a, Bistrica ob
Sotli, spričevalo od 1 do 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Celju, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gnh-79789
Lekše Milica, Veliki trn 18, Krško, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske, naravoslovno matematične in pedagoško
družboslovne šole v Brežicah, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1990. gnl-79310
Lesjak Marjan, lendavska 37/c, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za dimnikarje v Mariboru, izdano
leta 1977. m-127
Lindič Martin, Srednji Radenci 2, Stari
trg ob Kolpi, diplomo Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdana leta 1989.
gng-79690
Lipič Suzana, Trg prekomorskih brigad
10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za prodajalce, izdano
leta 1983, izdano na ime Boh Suzana.
gnq-79330
Lorenčič Dejan, Dvorski trg 2, Preddvor, diplomo in indeks Kadetske šole za
miličnike, izdano 28. 9. 1990.
gne-79842
Majoranc Jožef, Prožinska vas 66, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Borisa Kraigherja v Mariboru. gno-79757
Markovič Andrej, Šutna 6, Brestanica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
elektrikar,
izdano
leta
1995/96.
gne-79396
Marušič Marko, Pavšičeva ulica 34, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
rudarske šole v Zagorju ob Savi, izdano
leta 1983 in 1984. gnn-79308
Matijević Irena, Društvena 24, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1994 in
1995, izdano na ime Marka Irena.
gnf-79841
Mihelič Majda, Karunova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Upravno-administrativne šole v Ljubljani.
gnf-79466
Miklavc Gregor, Ob suhi 7/b, Ravne
na Koroškem, spričevalo 1. letnika Gostinske šole Slovenj Gradec. gnu-79501
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Milavec Viljem, Runarsko 15, Cerknica, potrdilo za opravljen izpit za vožnjo
avtodvigala in rovokopača, izdala Srednja
šola Litostroj leta 1988. gnk-79511
Mitrović Sveto, Trn, Banja Luka, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne voznike v Novem mestu, št.
3396/77, izdano leta 1977. gnq-79634
Morvai Tibor, Cankarjeva 1, Sežana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1971/72. gnh-79764
Orešnik Katja, Janezovo polje 4, Ljubno ob Savinji, spričevalo 3. in 4. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Celju, izdano leta 1997 in
1998. gnp-79710
Pavšič Gregor, Travnik 36, Cerkno,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 1999 in 2000.
gnz-79521
Perić Nina, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 3/2002. gno-79707
Peserl Silva, Sp. Jakobski dol 54, Jakobski Dol, spričevalo 1. in 2. letnika PTT
šole. gnc-79398
Peserl Silva, Sp. Jakobski dol 54, Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski Dol, izdano leta 1977. m-126
Pirtušek Nivesi, Betnavska 13, Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-117
Podreberšek Sonja, Pot na Fužine 51,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ za
odrasle, izdalo Izobraževalno središče Miklošič, izdano na ime Pirc Sonja.
gni-79838
Premru Tina, Seča 185, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta
1993/94. gnw-79399
Pučič Martina, Ul. Florjana Pohlina 2,
Žalec, spričevalo o končani OŠ Ljuba Mikuš, izdano leta 1984, izdano na ime
Drakšič Martina. gne-79792
Ropret Matija, Ljubljanska 36/b, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gne-79542
Rožman Dušan, Trebež 37, Artiče,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Brežice, izdano leta 1998. gno-79657
Rožnik Martina, Semedela 55, Koper
– Capodistria, indeks, št. 20990223, izdala Pravna fakulteta. gnx-79423
Simonič Vlado, Na terasi 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1982.
m-114
Skrober Željko, Partizanska 17, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1993. m-109
Slameršak Marjan, Ul. bratov Turjakov
6, Rače, spričevalo za voznike motornih
vozil Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1975. m-116
Sluga Melita, Trg 33, Mirna Peč, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Novem mestu, izdano leta 2000.
gnp-79506
Stojnšek Karmen, Stranska ul. 8, Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole
Maribor, izdana leta 1997. m-130

Št.

Strmole Slavka, Fužina 11/a, Zagradec, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1981, izdano na ime
Srebot Slavka. gnb-79770
Šajn Dejan, Pod kostanji 10, Celje, zaključno spričevalo SŠGT Celje, izdano leta 1999. m-119
Širovnik Mitja, Trnoveljska cesta 63,
Celje, potrdilo o uspehu na maturi
1999/2000, izdano 15. 7. 2000.
gnf-79441
Španovič Olga, Mestni trg 19, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole, program prodajalec, št. 193, izdana leta 1.
2. 1990. gnz-79421
Štaher Aleksander, Poljana 28/a, Prevalje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, smer prodajalec, izdano leta 1989/90. gnz-79596
Šuštar Francelj, Miklavičeva cesta 18,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1974. gnu-79776
Tajnik Sašo, Gaberke 58, Šoštanj, indeks, izdala CSŠ Velenje – strojni mehanik. gnz-79796
Trnovšek Ivan, Podboršt 9/a, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, št. 99/78, izdano leta 1978. gnr-79679
Trojanšek Nataša, Ljubljanska cesta
46, Domžale, indeks, št. 81495900, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnx-79623
Trošt Robert, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, maturitetno spričevalo Poklicne šole za prodajalce, izdano leta 1982.
gnr-79758
Ulčar Nina, Kašeljska cesta 101, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1980. gnn-79387
Vidovič Slavica, Ulica svobode 14, Piran – Pirano, letno spričevalo Srednje gostinske šole Izola, izdano leta 1994.
gni-79738
Zalezina Primož, Trg 12, Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1995.
m-129
Zlobec Ana, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, indeks, št. 18960725, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-79379
Zrnič Dejan, Škapinova 1, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Celje, izdano leta 1996.
gno-79607
Zuljan Rok, Ulica Franca Baliča 34,
Šempeter pri Gorici, certifikat za poslovodjo, izdala GZS, dne 17. 5. 1996.
gny-79472
Železnik Darko, Kotna pot 15, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole v Kranju, izdano leta 1983.
gng-79740
Žnidaršič Tadej, Ljubljanska cesta 4/d,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 1997. gnd-79668
Žužek Zinka, Holmdale Gardens, London NW4 2LY, United Kingdom, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1979. gny-79547
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Andolšek Petra, Jurčičeva 23/c, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 18980009,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gno-79407
Bajrić Ohran, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, delovno knjižico.
gnr-79479
Bindas Janez, Zofke Kvedrove 19, Celje, študentsko izkaznico, št. 28010095,
izdala Fakulteta za fiziko in matematiko.
gnb-79720
Brecelj Štefka, Malija 110, Izola – Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1159289. gnf-79391
Brešan Samo, Prekomorskih brigad
12, Tolmin, študentsko izkaznico, št.
64990022, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnx-79823
Brglez Boris, Cesta na Roglo 3, Zreče, delovno knjižico, ser. št. 282973, reg.
št. 10588, izdana 13. 5. 1981 v Slovenskih Konjicah. gno-79582
Brinar Jurij, Petrovičeva 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-79504
Brinar Tonček, Medno 36, Ljubljana-Šentvid, delovno knjižico. gny-79497
Brinovec Joško, Partizanski pot 22, Litija, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2713/94. gnl-79410
Cerar Boštjan, Imenje 2/a, Moravče,
delovno knjižico. gnm-79384
Colja Peter, Vitovlje 45/j, Šempas, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4077/00. gnz-79296
Colja Peter, Vitovlje 45/j, Šempas, potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo št. 02/09-1798/01. gny-79297
COMFLY, Hribi 32, Škofljica, dovolenje za letenje, št. 1084, izdanega od Ministrstva za promet in zveze z dne 8. 9.
1999 za plovilo Motorni zmaj S5-PNI.
gnq-79405
Cvetković Stojadin, Heroja Tomšiča 3,
Maribor, delovno knjižico. m-123
Dobaj Stanko, Ipavčeva 10, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6076/97, V. Č. 2563/97.
gnc-79544
Dornik Branislav, Prapretno 39, Hrastnik, delovno knjižico. gnp-79731
Drnovšek Vinko, Naselje na Šahtu 11,
Kisovec, delovno knjižico št. 910153, izdana 7. 10. 1970. gns-79828
Fujs Sabina, Poznanovci 62, Mačkovci, delovno knjižico reg. št. 63960, ser.
št. A 0390525, izdana 13. 2. 1998 v
Murski Soboti. gnq-79305
Gaber Marija, Tolsti vrh 5, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico izdano v Vojniku na ime Štante Marija. gnx-79723
Gluhak Jožef, Zaplana 36, Vrhnika, delovno knjižico. gns-79453
Goznik Zvonimir, Ob gozdu 13, Ruše,
delovno knjižico. m-111
Grabrijan Borut, Šolska ulica 4, Črnomelj, preklic indeksa, objavljen v Ur. l.
RS, št. 98/2001. gns-79403
Hernavs Vida, Prijateljeva 32, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-79366
Kocjančič Jaka, Vrh nad Želimljami 182,
Škofljica, delovno knjižico. gnw-79324
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Kopitar Aleš, Vrhpolje pri Kamniku
103,
Kamnik,
delovno
knjižico.
gns-79328
Kosmač Blaž, Smlednik 79, Smlednik,
študentsko izkaznico, št. 41950148, izdala Medicinska fakulteta. gnt-79706
Kosterca Darko, Strugarska 11, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-79491
Kotar Lidija, Cesta zmage 19, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico, št. 0127364.
gnu-79326
Kotnik Anton, Trg 4. julija 8, Dravograd,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1153955. gnx-79498
Kukovič Franc, Razgor 6, Vojnik, delovno knjižico. gnq-79730
LINDE PLIN d.o.o., Bukovžlak 65/b,
Celje, matični list tlačne posode, št.
314/K-25/77-IX/03, tovarniška št. posode 9942, izdano 23. 11. 1977.
gnk-79361
Ložar Matej, Zgornja Senica 38, Medvode, delovno knjižico. gnw-79749
Majoranc Nina, Zgornji Log 29, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija.
gnk-79611
Markovič Branislav, Cahova 10, Ankaran – Ankarano, delovno knjižico.
gnw-79724
Mihelič Matevž, Trubarjeva 61, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71000351,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnz-79446
Mišič Tine, Vinka Vodopivca 144, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
20200180, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-79773
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Modic Aleš, Gratova ulica 29, Škofljica, delovno knjižico. gnb-79520
Mujakić Husein, Janševa ulica 1, Ljubljana, original izvod licence za vozilo Renault 40 ACC 5 z reg. ozanko LJ N1-24K,
izdana 19.11. 1997 na OZS pod št.
003002/3424-LM34/1997, na ime Mujakić Mehmed s.p., Janševa ulica 1, Ljubljana. gnd-79543
Ocepek Marjan, Zabava 3, Izlake, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1078942. gns-79503
Pirnat Tilčka, Stanetova 8, Velenje, 7
delnic KRS Velenje, št. od 012393 do
012399. gng-79315
Pižent Bogdana, Oktobrske revolucije
20, Izola – Isola, delovno knjižico.
gnj-79312
Potrpin Cirila, Škofja riža 16, Dobovec, hranilno knjižico, št. 02180, izdala
Zasavska HKS p.o. Zagorje. gnk-79411
Pšeničnik Vojko, Pot na Rute 39, Maribor, delovno knjižico, št. 35631. m-120
Repenšek Ivan, Dol 33, Gornji grad,
delovno knjižico, reg. št. 8213, ser. št.
271715, izdala UE Mozirje. gnt-79377
Sever Sandra, Dragomelj 23/a, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnb-79545
Sirk Gregor, Ceglo 11/a, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 2154, izdala
Ue Nova Gorica. gns-79803
Stanič Robert, Semedela 79/a, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gni-79313
Stevanovski Saša, A. Vivode 3, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnp-79581

Škrlj Martin, Zelena pot 32, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 25005750, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnw-79774
Šprem Peter, Šercerjeve brigade 9,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
93517503. m-131
Tomše Andrej, Stobovska 11/b, Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
18990366, izdala Filozofska fakulteta.
gng-79515
Turnšek Boris, Gorica pri Slivnici 139,
Gorica pri Slivnici, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1026397. gnj-79612
Unger Boris, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, delovno knjižico, št. 57834. m-110
VENIA d.o.o., Ul. heroja Lacka 4, Celje, licenco št. 814, za tovorno vozilo Iveco z reg. oznako CE 58-74E, izdala GZS.
gnp-79485
Volk Blanka, Slap 47, Vipava, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1077063. gnl-79735
Zadravec Fani, Cuber 17/e, Ljutomer,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1259717. gnh-79389
Zakšek Dunja, Mestni trg 6/c, Trbovlje, delovno knjižico, ser. št. 443112, izdala UE Trbovlje. gno-79532
Žnidarič Metod, Drakovci 30, Mala Nedelja, delovno knjižico, reg. št.- 236/95,
izdana 18. 10. 1995. gnh-79593
Žvab Luka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19349062, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-79478

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen

1797
1797

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

1853
1853

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-18
Podelitev koncesij

1797
1797
1798
1809
1815
1825
1827
1832
1833
1836
1836

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem

1856
1856
1861
1863
1864

Javni razpisi

1838

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KRANJ
NOVA GORICA
NOVO MESTO
SLOVENJ GRADEC

1864
1864
1864
1865
1865
1865

Razpisi delovnih mest

1851

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

1851
1851

Evidenca statutov sindikatov

1851

Odločbe in sklepi po ZPOmK

1852

Objave po 64. členu Zakona o medijih

1852

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

1865
1865
1865
1866
1867
1869
1871
1872
1873
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Velja od 1. januarja 2002

OBLIGACIJSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča,
tabelarnim pregledom in stvarnim kazalom
V uvodnih pojasnilih prof. dr. Marko Ilešič posebej opozarja na vse nove rešitve, ki jih prinaša
zakonik v primerjavi z Zakonom o obligacijskih razmerjih. Vsem pravnikom in drugim, ki morajo dobro poznati določbe OZ, bo pri vsakdanjem iskanju odgovorov na pravna vprašanja dragocen tudi
vsebinski in tabelarni pregled več kot 1000 zakonskih členov. Pri vsakem posebej je označeno,
kako je bil posamezen obligacijskopravni institut urejen doslej.
Stvarno kazalo presega golo računalniško razvrščanje besed, saj so med gesli tudi mnogi latinski
izrazi, ki jih pravniki uporabljajo v svoji govorici.
Pri naročilu več kot 30 knjig priznavamo 10-odstotni popust.
Cena: broširana izdaja
vezana izdaja

6510 SIT z DDV
7378 SIT z DDV

10564
10565

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodnimi pojasnili
in stvarnim kazalom
– 10564 broširana izdaja

6510 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10565 vezana izdaja

7378 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

¨ DA

¨ NE
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar

ZAKON O SODNIH TAKSAH
(prečiščeno besedilo)
Spremembe in dopolnitve zakona (Uradni list RS, št. 93/01) z dne 23. novembra 2001 so
objavljene v ležečem tisku (kurzivi).
Cena z DDV: 1.085 SIT

10573
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

ZAKON O SODNIH TAKSAH (prečiščeno besedilo)
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

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

