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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 341-03-6/02-960
Ob-67098
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-90-40, faks
02/581-16-10.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: Osnovna šola Ivana
Cankarja Ljutomer – dogradnja, rekonstrukcija in adaptacija.
4. Kraj dobave: Ljutomer.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za družbene dejavnosti, Dominika Vrbnjak, tel. 02/584-90-48.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Občina Ljutomer
Ob-67099
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
– 76.000 ton neosvinčenega motornega bencina super 95 (NMB 95),
– 54.000 ton dieselskega goriva,
– 63.000 ton kurilnega olja – ekstra
lahko .
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4. Kraj dobave: lokacije na področju
Republike Slovenije in v državah, s katerimi je oziroma bo Republika Slovenija sklenila meddržavni sporazum o skladiščenju
nafte in njenih derivatov, last Zavoda za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
na ozemlju omenjenih držav.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Sektor oblikovanja obveznih
rezerv, Metod Podkrižnik, vodja sektorja.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov
Ob-67103
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: najem rezervoarskega prostora za skladiščenje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
in sicer:
– 250.000 m3 rezervoarskega prostora za skladiščenje neosvinčenega
motornega bencina super 95, dieselskega goriva in kurilnega olja – ekstra
lahko.
4. Kraj dobave: lokacije na področju
Republike Slovenije in v državah, s katerimi je oziroma bo Republika Slovenija sklenila meddržavni sporazum o skladiščenju
nafte in njenih derivatov, last Zavoda za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
na ozemlju teh držav.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Sektor oblikovanja obveznih rezerv, Metod Podkrižnik, vodja sektorja.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Leto XII

Št. 011/2002
Ob-67100
1. Naročnik: Javni zavod Radiotelevizija
Slovenija.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,
Kolodvorska 2, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: IMX magnetoskopi in kamkorderji po sklopih: A: snemalni kompleti formata IMX (4 kosi), B:
objektivi (5 kompletov), C: stativi (4 kosi), D: magnetoskopi formata IMX (20
kosov), E: studijska kamera (1 komplet).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 10. 5. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana; za komercialni del: Meta Čanžek, faks
01/475-21-86, za tehnični del: Matjaž Fajdiga, faks 01/475-37-40.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Št. R-02/02-K
Ob-67117
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00,
faks. 03/896-11-27.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: Izgradnja kanalizacije Hrastovec – sekundarni del.
4. Kraj dobave: Hrastovec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.:
03/896-11-76, faks: 03/896-11-27.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o
Št. R-01/02-V
Ob-67118
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00,
faks: 03/896-11-27.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: Izgradnja vodovodnega sistema Vinska Gora.
4. Kraj dobave: Vinska Gora.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Nataša
Ribizel Šket, tel.: 03/896-11-70, faks:
03/896-11-27.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. II-5/35
Ob-67187
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja
4, 6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izvedba pripravljalnih del, zemeljskih del in gradbenih del za izgradnjo fekalnega zbiralnika Inde – črpališče Č2 v Kopru, II.
faza.
4. Kraj dobave: Mestna občina Koper.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Služba za razvoj in investicije, Nataša
Đukić-Vasić, univ. dipl. inž. gradb., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 351-05-50/01
Ob-67207
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
faks
01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno-obrtniških del (fazna) na vzhodnem traktu bivše vojašnice na Roški
cesti v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Margareta Jeraj, tel. 01/478-18-27.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 502/1-02
Ob-67325
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, 3000 Celje, tel.
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03/543-52-14, faks 03/548-45-30,
e-mail: celje@ssz-slo.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: adaptacija Doma upokojencev Celje - stari del, izgradnja dvigala in dobava opreme.
4. Kraj dobave: Jurčičeva 6, Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
direktorica Bojana Mazil Šolinc.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ne.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Dom upokojencev Celje
Št. 0512/3-308/26-02
Ob-67344
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: usmerjevalniki.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: 15. 4. 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. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5/2002
Ob-67379
1. Naročnik: Mestna občina Celje - Komunalna direkcija in Javne naprave d.o.o.
Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje - Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Javne naprave d.o.o. Celje, Teharska c. 49, 3000 Celje, tel.
03/42-56-400, faks 03/42-56-412.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izraba odlagališčnega plina na komunalnem odlagališču v Bukovžlaku - Postavitev male
plinske elektrarne.
4. Kraj dobave: Celje - odlagališče Bukovžlak.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: 31. 5. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Javne naprave Celje, Teharska c. 49,
3000 Celje, Milka Leskošek.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Celje Komunalna direkcija

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
Razveljavitev
Ob-67122
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana rezveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za izbiro ponudnika za dobavo blaga, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13, z
dne 15. 2. 2002, Ob-64083.
Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Razveljavitev
Ob-67350
Razveljavljamo celoten postopek oddaje
naročila za 3. razpisni sklop “kabel univerzalni energetski SN (20 kV) z ustrezno opremo”, št. JN 36/01 “dobava polizoliranih vodnikov (PIV), opreme za PIV in univerzalnega energetskega kabla s.n. z ustrezno opremo”, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54314.
Za oddajo naročila zgoraj citiranega sklopa se bo naročnik odločil skladno s sprejetim Gospodarskim načrtom za leto 2002.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ob-67352
Obveščamo vas, da naročnik rok za predložitev ponudb po javnem naročilu za nakup nemedicinske opreme za potrebe Kliničnega centra Ljubljana, SPS Interna klinika, KO za žilne bolezni (Ur.l. RS, št. 20 z
dne 8. 3. 2002, Ob-65128) podaljšuje v
skladu s petim odstavkom 25. člena ZJN-1.
Novi rok za predložitev ponudb je 24. 4.
2002 do 10. ure, na naslov: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana/soba 13 v I.
nadstropju.
Odpiranje prispelih ponudb bo 25. 4.
2002 ob 12. uri, v seminarju II, I. klet glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 5/2002
Ob-67046
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema:
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I. sklop: dobava in namestitev 70 osebnih računalnikov,
II. sklop: dobava in namestitev 30 mrežnih laserskih tiskalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko da ponudbo za celotno naročilo ali samo za enega od sklopov iz 3.(a)
točke.
4. Kraj dobave: poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – junij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan med 13. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT mora
prevzemnik razpisne dokumentacije plačati
na žiro račun št.: 50100-603-404903.
Pri dvigu dokumentacije mora prevzemnik navesti točen naziv firme, naslov in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z
napisom »Ne odpiraj! – Ponudba« in številko objave tega javnega razpisa z navedbo predmeta naročila oziroma sklopa. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2002 ob 12.30, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba
v VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
materiala.
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;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
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postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;
5. da je finančno in poslovno sposoben;
6. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikov;
7. da zagotavlja servis;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
9. da zagotavlja nadomestno opremo za
čas odprave napake;
10. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
11. da bo dostava fco skladišče naročnika – razloženo;
12. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;
13. da ima izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti;
– da bo dobil bančno garancijo za odpravo napak;
14. da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 7. 2002; 9. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:
– komercialni pogoji – maks št. točk 60,
teža merila 70%,
– cena (40 točk),
– garancijski pogoji (10 točk),
– dobavni rok (10 točk),
– zagotavljanje servisa – maks št. točk
30, teža merila 30%,
– odzivni čas in čas popravila (10 točk),
– vzdrževanje na lokaciji stranke – regijska pokritost (10 točk),
– standard kakovosti za področje vzdrževanja opreme ISO 9001 (10 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne dodatne informacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-21-266. Odgovore bomo ponudnikom posredovali v roku 48 ur.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
ZPIZ Slovenije
Št. 41405-00038/2002
Ob-67090
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža pohištvene opreme za učilnice, igralnice in garderobe za potrebe

osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine Maribor. (ocenjena vrednost
brez DDV je 8,000.000 SIT)
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja je možna po naslednjih sklopih:
1. pohištvo za učilnice za potrebe OŠ
Tabor II Maribor,
2. pohištvo za učilnice in garderobe 9 –
letnih šol Mestne občine Maribor: OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Janka Padežnika Maribor, OŠ Angela Besednjaka Maribor
in OŠ Malečnik Maribor,
3. pohištvo za igralnice in garderobe vrtcev Mestne občine Maribor: Vrtec Jadvige
Golež Maribor, Vrtec Jožice Flander Maribor in Vrtec Koroška vrata Maribor.
3. Kraj dobave: Maribor.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 20. 7. 2002.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01000-0100008441 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila »Pristojbina za javni
razpis – Pohištvena oprema za osnovne šole in vrtce«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5. 2002, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: 20. 6. 2002, 22. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 19/02
Ob-67093
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
aplikativne programske opreme PIS.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je odvisen od ponujenih dobavnih rokov ponudnikov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, tel. +386 1 58 75 247, faks
+386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.400 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati
na
ŽR
št.
50103-601-16504 s pripisom “JR - Dobava aplikativne programske opreme”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 9. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 10. 5. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z izpolnjeno menično izjavo v
višini 2,000.000 SIT, ki bo veljavna do 20.
6. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 70 %
pogodbene cene po vzpostavitvi testnega
okolja, 30% pogodbene cene po prevzemu. Naročnik nudi najkrajši plačilni rok 60
dni od izstavitve računa.
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): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 6. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu je 17. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji
do – 50 točk,
2. relacijska baza podatkov – do 10 točk,
3. rok aktiviranja PIS v informacijskem
sistemu naročnika – do 10 točk,
4. sistem obvladovanja pristojnosti uporabnikov do – 10 točk,
5. pristop do relacijske baze brez gonilnikov do – 10 točk,
6. garancijski rok do – 5 točk,
7. izvorna koda do – 5 točk .
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 025-01-01/2002-1
Ob-67101
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici.
2. Naslov naročnika: Ulica Prekomorskih brigad 3, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC16/25 1 komplet:
– dvoosno tovorno vozilo s pogonom
4x4, rdeče barve (RAL 3000),
– gasilska nadgradnja po standardih gasilske zveze Slovenije z vgrajeno kombinirano črpalko, ki jo poganja motor vozila. Imeti
mora dve napravi za hitri napad, rezervoar z
vodo, najmanj 2500 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se ne more potegovati za naročilo samo dela blaga, temveč mora predložiti
celotno ponudbo. Tako mora ponudnik priskrbeti vso potrebno dokumentacijo do registracije vozila.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum bo
opredeljen s pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: glavna pisarna
Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici, Dušan Bremec, GSM 041/773-467 in Klavdij Lasič,
GSM 041/320-854.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 4. 2002
do 19. 4. 2002, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR PGD –
Šempeter pri Gorici, št. 52000-678-60361.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do 12.
ure, v zapečateni kuverti s pripisom: Javni
razpis za gasilsko vozilo.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2002 ob 12.30, Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija ali menica za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila: plačila se bodo vršila v skladu s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno
naročilo bo sklenil z naročnikom 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: ponudniki naj predložijo
zahteve v skladu s 45. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost podjetja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancija in druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo
Šempeter pri Gorici
Št. 2020-09-02-002
Ob-67102
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5,
Ljubljana, tel. 01/300-55-30, faks
01/232-29-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pripravljeni obroki hrane za potrebe ZPKZ Ljubljana, oddelke Novo mesto, Radovljica
in Ig, v primeru potrebe (adaptacije kuhinj in podobno) tudi ZPKZ Ljubljana in
ZPKZ Ig.
(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 predvidena.
4. Kraj dobave: za oddelek Novo mesto: Jerebova 1, Novo mesto, za oddelek
Radovljica: Gorenjska cesta 15, Radovljica, za oddelek Ig: Ig 134, Ig, za ZPKZ Ljubljana: Povšetova 5, Ljubljana, za ZPKZ Ig: Ig
136, Ig.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave 1. 7. 2002, zaključek dobave 31. 12.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti, telefaksu ali e-mailu.
(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 5. 2002 ob
10. uri, na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke v višini 10% ponudbene vrednosti. Trajanje garancije je 30 dni od dneva
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za blago bo opravljeno 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): se ne zahteva.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je to določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta najkasneje 5 dni po
odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena skupaj za vse lokacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirne vrednosti naročil: oddelek
Novo mesto: 41,000.000,00 SIT, oddelek
Radovljica: 20,000.000 SIT, oddelek Ig:
21,000.000
SIT,
ZPKZ
Ljubljana:
21,000.000 SIT in ZPKZ Ig: 7,000.000
SIT. Obroki morajo biti dostavljeni v obliki
zaprtih lunch paketov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 1.7.1721/2002
Ob-67105
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
11, 1000 Ljubljana.
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3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kolesni obroči (444
kom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop A: (129 kom);
– sklop B: (19 kom);
– sklop C: (76 kom);
– sklop D: (32 kom);
– sklop E: (108 kom);
– sklop F: (24 kom):
–sklop G: (56 kom).
4. Kraj dobave: TVT Nova Maribor, Preradovičeva ul.22.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: 15.
6. 2002, konec: do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, faks: 00386
(0)1 29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
(50100-601-5014744) pri APP Ljubljana,
tuji pa 70 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2002 ob 9. uri, SŽ d.d., Center
za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska
ulica 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60 dni od odpiranja ponudb, predvideni izbor do 15. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta, plačilni pogoji, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
Št. 169/2-3/2002
Ob-67109
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. (a) Vrsta in količina blaga: filmi in
kemikalije za rtg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni začetek 20. 6. 2002, trajanje dobave 3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran,
Vodopivec
Alenka,
tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666, pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 6. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/652-71-85.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 416-02/02-1
Ob-67178
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/759-06-14, faks 01/759-06-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme za večnamensko dvorano.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se le del opreme, preostala oprema
bo predmet novega razpisa v letu 2003.
4. Kraj dobave: Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij
2002-september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja Mlinar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 01000-0100001263 s pripisom – oprema.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60 dni in največ 90 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
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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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 15. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Logatec
Št. 2/2002
Ob-67192
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vrteči inštrumenti, potrošni material za zobno ordinacijo, potrošni material za zobno tehniko, potrošni material in drobni inventar za ortodontijo, drobni inventar za zobno ordinacijo in zobno tehniko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo po sklopih oziroma podskupinah:
1. sklop: vrteči inštrumenti,
2. sklop: potrošni material za zobno ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne
zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material
za zobno ordinacijo,
3. sklop: potrošni material za zobno tehniko,
1. podskupina: ostali potrošni material
za zobno tehniko,
2. podskupina: mavci, vložne mase, akrilati in voski,
3. podskupina: žlahtne zlitine,
4. sklop: zobje akrilatni troslojni,
5. sklop: potrošni material in drobni inventar za ortodontijo,
6. sklop: drobni inventar za zobno ordinacijo in zobno tehniko.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, nabavna služba (soba št. 33),
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontaktna
oseba za dodatne informacije je Nastja Stergar, 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 11-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 5. 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: 14. 5. 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
5% 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. 8. 2002, do
31. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-67199
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska cesta
c. 1370 Logatec, tel./faks 01-7542-650.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinsko sanitetni in medicinsko potrošni material po specifikaciji iz razpisne dokumentacije v vrednosti v višini 23,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
medicinsko sanitetni material, medicinsko
potrošni material.
4. Kraj dobave: ZD Logatec, Notranjska
cesta 2, 1370 Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2002
do 31. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD Logatec,
Notranjska c. 2, 1370 Logatec, tajništvo
Ivanka Tomazin tel.: 01/7542-650.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2002
do 10. 5. 2002, vsak delavni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV) na ŽR. 50106-603-54336 sklic na
številko 00 5158877, ali na blagajni ZD
Logatec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 15. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranska c. 2, 1370 Logatec. Ponudba mora
biti označena: »Ne odpiraj – Ponudba s številko objave tega razpisa in z navedbo predmeta naročila.«
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri v prostorih
ZD Logatec, v pisarni direktorice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: v skladu z razpisnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične u usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.
17. Datum in št. objave predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
ZD Logatec
Št. B2/02
Ob-67201
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000
Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasij s kabinama za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov volumna 10 m2 – 2
kosa, dobava šasije s kabino za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in
prevoz komunalnih odpadkov volumna
13 m3 – 1 kos, dobava šasije s kabino za
cisterno za prevoz goriva volumna 10
m3 – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec lahko ponudbi vse ali samo posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477 96 28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika
pri
Agenciji
številka
50103-601-23953 s pripisom JR B10/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 5. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo šasij – JR B2/02”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za šasijo smetarskega vozila z nadgradnjo
volumna 10 m3: cena brez davka – 50 točk,
preseganje osnovnih tehničnih zahtev – 16
točk, servis – 10 točk, usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil – 5
točk, dobavni rok – 5 točk; Merila za šasijo
smetarskega vozila z nadgradnjo volumna
13 m3: cena brez davka – 50 točk, preseganje osnovnih tehničnih zahtev – 16 točk,
servis – 10 točk, usklajenost z obstoječim
voznim parkom komunalnih vozil – 5 točk,
dobavni rok – 5 točk; Merila za šasijo za
cisterno za prevoz goriva: cena brez davka
– 50 točk, preseganje osnovnih tehničnih
lastnosti – 11 točk, servis – 10 točk, usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil – 5 točk, dobavni rok – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.:
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 77/02
Ob-67204
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za OŠ Pišece z dostavo in montažo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vso
opremo ali le za posamezne sklope, ki so:
A) oprema za šolo,
B) oprema za vrtec,
C) oprema za telovadnico,
D) oprema za kuhinjo.
4. Kraj dobave: OŠ Pišece.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive – pripravljene morajo biti v
skladu s popisom v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij–avgust
2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti: Anica Hribar (tel.
07/499-14-50, 040/201-890, e-mail: anica.hribar@brezice.si), Vilma Zupančič (tel.
07/499-15-46, 041/944-460, e-mail: vilma.zupancic@brezice.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 4. do 3.
5. 2002, med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do
12. ure, na vložišču Občine Brežice.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, CPB 18, 8250
Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 20% vrednosti ponudbe brez
DDV.
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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 10. 7. 2002. Odločitev o sprejemu ponudbe: predvidoma do 24. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. reference 10%,
3. druge ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki za dobavo kuhinjske opreme si morajo pred izdelavo ponudbe ogledati opremo obstoječe kuhinje in posamezne dele opreme, ki bi jih lahko uporabili, v
ponudbi posebej označiti.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Brežice
Ob-67206
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dentalna
pohištvena in strojna oprema ter aparature.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika:
– specialistične zobne ambulante Svetozarevska 21, Maribor;
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– Zobna ambulanta Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: mesec avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 – Služba za javna naročila
–Marija Horvat.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 4. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428, Služba za javna naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 5. 2002 ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok plačila.
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 tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,
– da zagotavlja dobavo fco lokaciji naročnika – kvantitativni, kvalitetni in funkcionalni prevzem,
– da zagotavlja priučitev naročnikovega
osebja za delo na strojni opremi,
– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da zagotavlja rok dobave v drugi polovici meseca avgusta,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o kvaliteti in tehničnih
prednostih blaga,
– da ima izjavo o servisiranju in vzdrževanju blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,

– da predloži izjavo banke o pridobitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% vrednosti posla,
– da ima posebno prilogo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 7. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
55%, tehnične prednosti – 10%, kompatibilnost z obstoječo opremo in servis – 25%,
rok plačila – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 650/02
Ob-67212
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231
Beltinci,
faks
02/542-20-98,
tel.
št. 02/542-20-90.
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.
4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Dokležovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 5. 2002
za 1 leto, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda –
tajništvo (razpisna dokumentacija je na vpogled v tajništvu Vrtca Beltinci.
(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:
št. 51900-603-32356.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231
Beltinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 4. 2002 v prostorih Vrtca Beltinci; Jugovo 33, Beltinci ob 12.30.
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.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati 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: 3. 5. 2002, predvideni datum odločitve 3. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Vrtec Beltinci
Št. 663-05-035/02-002
Ob-67298
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dva kombija za prevoz varovancev v varstvenih
delovnih centrih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54/I, 1000
Ljubljana,
Tomo
Brezovar,
tel.
01/23-20-767, faks 01/23-21-948.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. ure do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zaračuna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 5. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 5. 2002 ob 13. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne razmere, sektor
za investicije, Slovenska cesta 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni.
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 sklenil pogodbo z enim prodajalcem.
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: 45 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 75 točk, število servisov do 15 točk,
opremljenost vozil do 5 točk in garancijski
rok do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Tomo Brezovar, tel. 01/232-07-67,
interna 202, med 9. in 10. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-67319
1. Naročnik: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana, tel. 01/518-80-15, faks 510-26-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava in konzervirava
zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Majda Štupar,
tel. 01/518-80-15, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, kjer morebitni ponudniki dobe
tudi dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana, od
12. 4. 2002 dalje, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 13.000 SIT + 20% DDV, znesek ponudniki nakažejo na žiro račun Osnovne šole
Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000
Ljubljana, št. 50104-603-52693, pri APP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Miška Kranjca,
Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2002 ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška 35,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki bodo predložili ponudbo v vrednosti, ki presega znesek 30,000.000 SIT so
dolžni predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti, trajanje bančne garancije ne more
biti krajše od trajanja veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
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: 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Cena: 10 točk
– ugodnejši bo ponudnik, ki bo za posamezne vrste izdelkov enake kvalitete, v primerjavi z ostalimi ponudniki, ponudil nižjo
ceno
Roki dobave – interventna naročila: 7
točk
– ugodnejši bo ponudnik, ki je sposoben hitrejše dobave naročenega blaga
Reference: 3 točke
– ugodnejši bo ponudnik, ki ima boljše
reference
Druge oziroma posebne ugodnost: 4
točke
– ugodnejši bo ponudnik, ki bo poleg
splošnih pogojev ponudil dodatne ugodnosti (popust, sponzorstvo, itd)
Rok plačila: 6 točk
– ugodnejši bo ponudnik, ki bo za storitev ponudil daljši čas plačila.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Osnovna šola Miška Kranjca
Št. 403-51/2002
Ob-67323
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za osnovno šolo Col.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop ali za vse skupaj:
I. oprema učilnic,
II. oprema kuhinje,
III. učila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Col.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v mesecu
juniju.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba
Ingrid Šircelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Ajdovščina pri Banki Slovenije, št.
01000-0100014552.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v 60 dneh po prejemu situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: pogoji so navedeni v
razpšisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
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ljavna še najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 17123-03-308/24-02
Ob-67326
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava mesa in mesnih izdelkov.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – sveže meso – Tacen, DMP,
– sklop 2 – mesni izdelki – Tacen, DMP,
– sklop 3 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Tacen, DMP,
– sklop 4 – sveže meso in mesni izdelki
– Debeli rtič,
– sklop 5 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Debeli rtič,
– sklop 6 – sveže meso in mesni izdelki
– Bohinj,
– sklop 7 – sveže meso in mesni izdelki
– Gotenica,
– sklop 8 – sveže meso in mesni izdelki
– ICOT Prosenjakovci,
– sklop 9 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – ICOT Prosenjakovci.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 9) ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave:
– za sklope od 1 do 3: Tacen, Rocenska 56, Lj. Šmartno in Kotnikova 8, Ljubljana,
– za sklopa 4 in 5: Jadranska 2, Ankaran,
– za sklop 6: PD Ribčev laz 59, Bohinj,
– za sklop 7: Center za oskrbo Gotenica, Kočevska reka,
– za sklopa 8 in 9: Prosenjakovci 67c,
Prosenjakovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– sklop 3: predvideni datum začetka je
1. 8. 2002, predvideni datum zaključka pa
31. 7. 2003;
– sklopi 6, 8 in 9: predvideni datum začetka je 1. 1. 2003, predvideni datum zaključka pa 31. 12. 2003;

– ostali sklopi: predvideni datum začetka je 1. 10. 2002, predvideni datum zaključka pa 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za prehrano,
stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Dvig
razpisne dokumentacije in dodatne informacije: Mira Pecl, tel. 01/519-37-00 ali
01/519-37-93
(int.
313),
faks
01/505-93-67.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30802402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5. 2002
ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
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čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, finančno stanje ponudnika, certifikat ISO in izvajanje HACCP sistema.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/02
Ob-67332
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) Vrsta in količina blaga: vozila mehanizacija in oprema za vzdrževanje AC
Šentjakob - Kompolje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
– sklop III - Univerzalno delovno vozilo
moči - 170 kW, pogon 4x4, prekucni zabojnik, hidrostatični pogon, dvostopenjska hidravlika, panoramska vrata kabine prirejena
za košnjo; Posipalec za mokro soljenje vsebine - 4m3, montaža na zabojnik vozila; Čelni plug dolžine - 4m; Stranski rezkar snega,
kapacitete min1,6 t/uro kot čelni priključek
na univerzalno delovno vozilo; Komplet: kosilnica za brežine s sesanjem trave (montaža na plato zabojnika) s prikolico za travo
vsebine - 10m3; Čelna kosilnica (kot priključek na univerzalno vozilo) 20-25m,
– sklop V. - UKV mobilne postaje, kompletno z vgradnjo v vozila; Ročna UKV postaja,
– sklop VII. - Traktor - goseničar (guma)
s čelnim mulčarjem vejevja do ∅ 10, moč
traktorja cca- 65 kW.
4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 130 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
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(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: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 5. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15.
5. 2002 ob 9. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,200.000 SIT za sklop 3, v višini
64.000 SIT za sklop 5 in v višini 350.000
SIT za sklop 7. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora biti veljavna 210 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 11. 11. 2002 Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 28. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik
za sklope I, II, IV in VI v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN -1, že izbral najugodnješega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne
27. 7. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 4. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02
Ob-67333
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) Vrsta in količina blaga: nabava
vozil osebnega in kombiniranega za AC
bazo Ljubljana - izpostava Dob.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja po naslednjih sklopih:
– sklop 2 Kombinirano vozilo moči cca.
60 kW (1 kom)
– sklop 3 Osebno vozilo moči cca 60
kW (1 kom).
4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.500 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
TRR
št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 5. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15.
5. 2002 ob 11. uri na naslovu Ljubljana,
Družba za državne ceste, Tržaška 19a, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 75.000 SIT za sklop 2 in v višini
87.000 SIT za sklop 3. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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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): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 11. 11. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 24. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 10. 8. 2001, drugi javni razpis
za predmetno javno naročilo je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, kjer je naročnik za sklop I v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN -1, že izbral
najugodnješega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 4. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 30-336-94/02
Ob-64341
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme za prenovitev lekarne.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 6. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Robert Cugelj, tel.
01/47-58-199; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen),
negotovinsko
na
ŽR
št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripisom razpisna dokumentacija notranja oprema, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 16. 5. 2002
do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 16. 5. 2002 ob 9.30 v prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v velikosti 5% razpisane vrednosti s pooblastilom za izpolnitev menice.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.
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: so določeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1. 12. 2002, predvideni datum
odločitve o ponudbi je 28. 5. 2002;
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 79 točk, s strani naročnikov potrjene
reference v zadnjih 3 letih do 15 točk,
ugodni plačilni pogoji do 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo Ljubljana
Ob-67342
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Parmova 53,
1000 Ljubljana, faks 01/436-11-76,
e-pošta:
vurs.razpisi@gov.si,
http://vurs.gov.si/javni-razpisi/.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava 50.000 mikročipov za
označevanje psov ter 30 čitalcev mikročipov za označevanje psov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en sklop (ponudnik mora ponuditi celotno količino mikročipov in čitalcev).
4. Kraj dobave: lokacije v Republiki
Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek v 30 dneh po podpisu pogodbe, zaključek dobav 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, godarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava RS, Parmova 53, 1000 Ljubljana,

3. nadstropje, tajništvo. Kontaktna oseba
Alenka Hočevar, tel. 01/300-13-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 12. in 14. uro, ter vseskozi na
internetu
na
naslovu
http://vurs.gov.si/javni-razpisi/.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MKGP, Veterinarska uprava RS, Parmova 53, 1000 Ljubljana, 3.
nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 5. 2002 ob 10.15 v prostorih
naročnika, sejna soba, 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, ki mora veljati do 26. 7.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 30 dni po posamezni sukcesivni dobavi.
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:
7.1 Na poslovnem področju
1. pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih
ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
3. pogoj: v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. pogoj: registracija za dejavnost, ki
je predmet ponudbe;
6. pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih dveh letih od objave razpisa
z naročnikom pri poslovanju (večkratne
izkazane neustrezne ali nepravočasne dobave, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne
dobave, bistvene kršitve določb pogodb z
naročnikom);
7.2 Na finančnem področju
7. pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti
ponudnika v letu 2001 vsaj 30,000.000
SIT;
8. pogoj: pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vključno dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila, blokiran žiro račun oziroma negativno pov-
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prečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na računu;
9. pogoj: proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
10. pogoj: poravnani davki, prispevki
in druge obveznosti v skladu s predpisi.
7.3 Reference
11. pogoj: blago, ki je predmet ponudbe, je preizkušeno na tržišču in je do dneva oddaje ponudb bilo prodanih vsaj
100.000 enot blaga (mikročipov).
7.4 Na področju kapacitet in opreme
7.4.1 Oprema
12. pogoj: ponujeno blago v celoti izpolnjuje zahteve iz specifikacij glede ponujene opreme;
13. pogoj: ponudnik z ustrezno pogodbo izkazuje podporo principala oziroma
prodajalca, zmožnost servisiranja in odprav napak za opremo (čitalci) ter način
zamenjave v primeru okvare blaga, skupaj
s pogoji dobave, ki morajo biti skladni z
zahtevami iz razpisne dokumentacije;
14. pogoj: iz priloženih testiranj proizvajalca oziroma neodvisnih strokovnih
člankov, objavljenih v strokovni literaturi
(kot so npr. publikacije WSAVA, FECAVA
ali podobne), je razvidno, da blago, ki je
predmet javnega naročila, ne migrira bistveno in bi ga zato strokovnjaki odsvetovali za uporabo (skladno z zahtevami specifikacij);
7.5 Pogoji glede dobave blaga
15. pogoj: dobavni roki, kot so navedeni v navodilih ponudnikom;
16. pogoj: garancijski rok za dobavljeno blago 12 mesecev. V primeru izkazane
okvare ali nedelovanja ponudnik brezplačno dobavi novo enoto.
17. pogoj: ponudnik bo imel v primeru
sklenitve pogodbe primerno stalno zalogo blaga, da ga bo lahko dobavljal v rokih, navedenih v razpisni dokumentaciji;.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo
veljati do 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena razpisane opreme, kot je to navedeno v Navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na internetu na naslovu
http://vurs.gov.si/javni-razpisi/. Naročnik
bo na istem mestu objavljal tudi vse morebitne spremembe, popravke in dopolnitve
ter odgovore na vprašanja ponudnikom.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom je mogoče postavljati tudi na elektronski naslov
vurs.razpisi@gov.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2002.
RS; MKGP, Veterinarska uprava
Republike Slovenije
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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

izvajalca AC Šentvid – Koseze; gradbeno –
tehnični del študije variant cestne povezave
Stanežiče – Brod in zaključni elaborat s predlogom izbora variante (Ob-65380).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 26.
4. 2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je najkasneje do 26. 4. 2002 do
8.30, javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 9. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Popravek

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku

Ob-67077
V Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Širitev cestninske postaje Postojna »B«, I. faza (Ob-65379).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb in datum odpiranja ponudb na 11. 4.
2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je
najkasneje do 11. 4. 2002 do 12. ure, javno
odpiranje ponudb bo istega dne ob 13. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-67329
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca Gradnja AC odseka Kronovo –
Smednik, pododsek Dobruška vas – Smednik od km 0,000 do km 3,480
(Ob-64171).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb in datum odpiranja ponudb na 15. 4.
2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je
najkasneje do 15. 4. 2002 do 9. ure, javno
odpiranje ponudb bo istega dne ob 10. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-67336
V Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Izgradnja AC odseka Podtabor
– Naklo od km 35,600 do km 44,600
(Ob-64840).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 22.
4. 2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je najkasneje do 22. 4. 2002 do 10.
ure, javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 11. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-67337
V Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro

Ob-67349
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila Izgradnja objekta Zbiralnice živalskih
odpadkov v Murski Soboti: gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ureditev okolice,
izvedba komunalnih priključkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24-25 z dne
22. 3. 2002, Ob-66028, se 15. točka popravi in se pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudbe: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
– ponudbena cena 80%,
– referenčni objekti 10%,
– rok izvedbe 10%.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Ob-67111
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnje
Kanal Leskovec – Trnovlje, II. faza.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del junij
2002, rok izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič,
univ.
dipl.
biol.,
tel.
03/42-50-354, faks 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa
Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel.
03/42-50-349, faks 03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 13. 5.
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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
13. 5. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v torek 14. 5. 2002 ob 9. uri, v sejni
sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
70% del, vsi kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov
in lastnik montažnega sistema za opaženje
izkopov, kar potrdi z izjavo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 29. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr – povprečna cena ponudb
Cponudbe – cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
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Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1. stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk;
2.2. usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila)
– U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk,

Zap.
št.

Naziv
investicije

Leto
izvajanja

1.

xxxx

od 1997
do 2001

Investitor

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:
Št. pozitivnih referenc

– 5 in več
– 3–4
– 1–2
– brez referenčnega objekta

R1 = 120 točk,
R1 = 100 točk
R1 = 80 točk
R = 0 točk

R = R1 x 0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del, spoštovanja projektne dokumentacije in navodil nadzora ter
zagotavljanja varnega dela.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Mestna občina Celje

– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:
U=

U1 + U2
x 0,1
2

3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja kanalizacije ∅ 300 mm in več,
minimalne dolžine 300 mm in jo je ponudnik izvedel v letih 1997–2002.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
na svojem A4 formularju in naj vsebuje
naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.

Vrednost

Tekstualni in tehnični
opis objekta

Št. 41405/00054/2002 0400 01 Ob-67069

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
(a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
parketa, sanacija stare in izvedba nove
podkonstrukcije parketa z vključeno sanacijo razvoda centralnega ogrevanja,
demontaža, izdelava in montaža lesenega portala odra in vrat v veliki dvorani
in preddvorani v barvi, obliki in materialu kot obstoječi portal in vrata ter iztrganje lesenih oken in dobava ter montaža
PVC oken na južni strani objekta v Kulturno prireditvenem centru Narodni dom
Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena za vsak
sklop posebej ali za vse skupaj:
1. sklop: zamenjava parketa, podkonstrukcije parketa, sanacija razvoda centralnega ogrevanja, zamenjava lesenega portala odra in vrat v veliki dvorani in preddvorani
v objektu Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor;
2. sklop: iztrganje lesenih oken in dobava ter montaža PVC oken na južni strani
objekta v Kulturno prireditvenem centru Narodni dom Maribor.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
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5. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del 20.
6. 2002, dokončanje del 20. 8. 2002.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Jolanda Bizjak, tel.
02/22-01-314.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na transakcijski račun pri Banki Slovenije, številka
TRR je 01000-0100008441, Mestna občina Maribor, v višini 10.000 SIT (v ceni je
zajet DDV), z namenom nakazila »Pristojbina za javni razpis – Narodni dom Maribor«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2002 ob 10. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002, 24. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 132/1-02
Ob-67085
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,
5280 Idrija, tel. 05/372-72-00, faks
05/377-22-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije po Mestnem trgu v Idriji od
ZB 1 do RJ 6 in izgradnja zadrževalnega
bazena ZB1.
(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: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Občina Idrija, mesto
Idrija, Mestni trg in Lapajnetova ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 15. 6. 2002, zaključek del pa 31.
7. 2002.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na Komunali Idrija, pri Zorku Rustja, za dodatne
informacije sta kontaktni osebi Zorko Rustja, Komunala Idrija in Julij Pavšič, Krajevna
skupnost Idrija (tel. 05/37-73-320).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski račun Komunale d.o.o., Idrija, št.
04752-0000207145, pri Novi KBM Področje Nova Gorica, s pripisom »Kanalizacija
Mestni trg«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2002 ob 10. uri, v prostorih Komunale Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 30 dni od dneva odpiranja
ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe
1. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatnih informacij ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Komunala d.o.o., Idrija

Št. 35/2002
Ob-67094
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. naslov: obcina.turnisce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – IV. faza
– naselje Renkovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Renkovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2002, dokončanje 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne
informacije Marjan Gjura, 02/572-10-60.
(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: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom Atrij Odranci d.o.o., št.
03125-1009808936, s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija Renkovci”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe: višina garancije je 10% od vrednosti razpisanih del,
trajanje garancije je 90 dni od datuma oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve 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: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
30. 6. 2002, sklep o sprejemu ponudbe bo
izdan do 20. 6. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, reference ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Občina Turnišče
Št. 352-05-5/02-942
Ob-67095
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, faks 02/581-16-10, tel.
02/584-90-44.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, zbirnega kolektorja »C« v
Ljutomeru – II. (jašek J9 do J4) in III.
faza (jašek J1 do J4) ter regulacijski
objekt »D-C« in razbremenilni objekt
»R-C«.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in
ne po sklopih.
4. Kraj izvedbe: mesto Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: II. gr. faza:
pričetek del – junij 2002, končanje del –
julij 2002; III. gr. faza: pričetek del – avgust
2002, končanje del – november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, Oddelek za GJS, varstvo
okolja in urejanje prostora, Lilijana Koser.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 20% DDV v
višini 3.000 SIT, z virmanom na TRR št.:
01000-0100013679. Potrebno je priložiti
potrdilo o registraciji davčnega urada.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do kdaj mora biti ponudbe
veljavna in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 7. 2002, predviden datum
odločitve: 24. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena – 80% in tehnična ocena – 20%.
Merila za tehnično oceno so: reference –
20%, garancijski rok – 30%, rok izvedbe –
10%, plačilni pogoji – 30%, ostali pogoji –
10%. Vsa merila so natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Občina Ljutomer
Ob-67104
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: 3312 Prebold,
Hmeljarska cesta 3, e-pošta: obcina.prebold@siol.net, faks 03/703-64-05, tel.
03/703-64-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
telovadnice kot prizidek k obstoječi OŠ
Prebold, tlorisne velikosti 36 x 33,3 m +
28 x 4,6 m, višina v slemenu 9,95 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku (za vse skupaj).
(c) Podatko o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prebold, Graščinska
c. 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 21. 6.
2002, 8 mesecev.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Prebold, Hmeljerska c. 3, kontaktna oseba –
Meta Šribar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka
do petka, od 8. do 11. ure, po predhodni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 30.000 SIT, z virmanom na TRR št.
01000-0100004658, pred dvigom dokumentacije, s pripisom »Telovadnica OŠ Prebold«.
6. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prebold, Hmeljarska c.
3, 3312 Prebold.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2002 ob 13. uri; Občina Prebold –
sejna soba.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 15 mio SIT.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z mesečnimi situacijami v brezobrestnem valutnem roku 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 (22. 8. 2002); 7. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, cena
(90%), usposobljenost (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju – Občini Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64412.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 29. 3. 2002.
Občina Prebold
Št. 1/2002
Ob-67121
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj
d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks. št. 02/771-36-01,
telefonska št. 02/787-03-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadstrešnice za garažne bokse.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni načrtovana.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Puhova ulica na Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 20.
5. 2002, zaključek del 1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu podjetja, na Žnidaričevem nabrežju 3, Ptuj. Kontaktna oseba za
dodatne informacije je Janko Bohak, umiv.
dipl. inž., tel. 02/787-51-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na transakcijski račun podjetja
št. 02150-0010743422, ali na blagajni podjetja, z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj - tajništvo podjetja. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
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Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., v Puhovi
ulici na Ptuju.
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 ponudbene vrednosti.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 30 mio SIT. V tem
primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno menico za resnost ponudbe,
z menično izjavo, v višini 10% od ponudbene vrednosti.
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): 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: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma
določenega za oddajo ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je največ 30 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, rok izvedbe, plačilni pogoji, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 213/02
Ob-67126
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000,
e-mail: ksp.hrastnik@siol.net, 56-42-310.
3. (a) Opis in obseg gradnje: glavni
sanitarni kanalski kolektor “S” v Hrastniku, odsek S-3 in del odseka S-4,
na področju od J 52 do J 35.
(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: Občina Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
/
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7.
2002 do 15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: naslov
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službe – tajništvo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, dodatne informacije - Ernest Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 15. 4.
2002 od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, št. poslovnega računa 26331-0017472104.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KSP Hrastnik, d.d., tajništvo, Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri, KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 29. 6. 2002.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 29. 6. 2002, naročnik bo odločitev sprejel najkasneje do 29. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji:
do 80%,
– pozitivne reference za izvajanje podobnih del: do 20%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
KSP Hrastnik, d.d.
Št. 01-351-01-47/98
Ob-67127
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, tel.
01/837-20-00, faks 01/836-10-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
kletnih prostorov v poslovnem objektu
Gorenjska cesta 9 v Ribnici (gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: poslovni objekt Gorenjska cesta 9 v Ribnici, Občina Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 15. 6. 2002 in dokončanje
del 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Danilo
Hočevar, tel. 01/837-20-06.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 4. 2002
do 14. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na račun Občine
Ribnica št. 01000-0100005434, odprt
pri Banki Slovenije ali na blagajni Občine
Ribnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica. Ponudba mora
biti predložena v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za prenovo
kletnih prostorov - Gorenjska c. 9«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana, kot najugodnejša
(ZJN-1, 47. člen): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Neglede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 14. 7. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, plačilni pogoji 10%,
rok izgradnje 10%, garancijska doba 10%,
merila so podrobneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o
naročilu: izvedba naročila se bo morala
prilagajati glede na obratovanje objekta
med gradnjo. Investitor si pridržuje pravico prilagajanja izvedbe investicije glede
na razpoložljiva finančna sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Občina Ribnica
Št. 36/2002
Ob-67143
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Velenje, Titov trg
1,
faks
03/896-16-54,
tel.
03/896-16-00,
e-mail:
roman.ledinek@velenje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
cest v Velenju:
– sklop A: Prešernove, v dolžini
205 m,
– sklop B: Jenkove,v dolžini 252 m,
– sklop C: Stanetove, v dolžini 510 m
in
– sklop D: ceste Janka Ulriha, v dolžini
362 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: obnova je predvidena v štirih
sklopih. Vsaka cesta predstavlja en sklop.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za enega ali več sklopov.
4. Kraj izvedbe: Velenje.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantni predlogi niso sprejemljivi, razen
v obsegu, kot je opredeljeno v popisu za
posamezen sklop.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe:
– sklop A in C: od 1. 7. 2002 do 30.
8. 2002,
– sklop B in D: od 1. 8. 2002 do 30.
9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Velenje,Urad za gospodarske
javne službe, Roman Ledinek, tel.
03/896-16-38 ali 03/896-16-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na MOV, v
tajništvu Urada za gospodarske javne službe, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 6.000 SIT
(DDV je že vračunan) nakažete na TRR pri
Banki
Slovenije,
št.:
01000-0100018432. Pri plačilu navedite sklicno št. 000-95, s pripisom »Razpisna dokumentacija za obnovo cest«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 17. 5. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Velenje, Titov trg 1 – glavna pisarna, klet,
soba št. 10.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sejna soba št. 28 (I. nadstropje)
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Mestne občine Velenje, Titov trg 1. Odpiranje bo v petek, 17. 5. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe je potrebna v
primeru, če posamezni ponudnik odda ponudbo za dva ali več sklopov, sicer pa ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
predpisih: avansov ni, računi so plačljivi v
roku 90 dni po prejemu potrjene situacije.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 14. 8. 2002, odločitev o ponudbi
do 17. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in
– ponujena garancija za kvaliteto izvršenih del.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Mestna občina Velenje
Št. 146/02
Ob-67179
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.:
02/748-29-99, faks 02/748-29-98,
e-pošta: okolje@Ptuj.si .
3. (a) Opis in obseg gradnje: sekundarna fekalna in meteorna kanalizacija Srnčev breg: kanal 6, kanal 6d, 6e,
6f; ocenjena vrednost 22,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mesto Ptuj–Krčevina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002, v
roku 50 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
soba št. 58, Samo Segulin, tel.
02/748-29-66.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zadnji rok je 7
dni pred datumom predložitve ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT brez
DDV - virmanski nalog, Mestna občina
Ptuj, transakcijski račun pri Banki Slovenije št. 01000-0100016589.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20 dni po tej
objavi do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, soba 36/II. Kuverta mora biti zapečatena in z napisom “Ponudba
- Ne odpiraj” ter z navedbo “Fekalna in
meteorna kanalizacija “Srnčev breg” Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: enaindvajseti dan po objavi, ob 11.
uri v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, mala sejna soba št. 1/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po situacijah - mesečna in končna, rok plačila 60 dni od dneva prejema.
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: 60 dni ter 10 dni
po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumnetaciji (ponudbena cena 60%, rok dokončanja del 20%,
reference 10%, garancijski rok 5%, ugodnejši plačilni pogoji 5%).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega dela na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan, enako velja za odpiranje ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Mestna občina Ptuj
Št. 344-32/2002
Ob-67200
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož,
Ptujska
c.
6,
02/741-53-00,
02/741-53-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu.
(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: Ormož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: junij, julij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Obči-
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na Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Igor Špolar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva
objave razpisa, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 13. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Ormož
Ob-67202
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale,
Žetale 1, 2287 Žetale, telefon:
02/765-30-11, faks: 02/769-57-21, email: obcina. zetale@siol.net.
3. a) Opis in obseg gradnje: izgradnja mrliške vežice v Žetalah.
b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za en sklop skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po delih, ampak se odda v celoti.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je
že izdelan.
4. Kraj izvedbe: naselje Žetale.
5. Spremenljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1.
7. 2002, zaključek 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žetale, Žetale 1 – telefon 02/765-30-10, tajništvo – Milka
Kopše.
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(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8. do 12. ure od dneva objave
javnega razpisa. do 30. 4. 2002.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun občine Žetale pri Banki
Slovenije: 01000-0100014762.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do
11. ure.
b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1,
2287 Žetale s pripisom: »Ne odpiraj –
javni razpis za izgradnjo mrliške vežice
Žetale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 14.
5. 2002 ob 12. uri v Prosvetni dvorani
Žetale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja 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
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o prejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
ne sme biti krajša od 60 dni. od dneva
odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb:
cena: 90 točk, reference: 5 točk, finančna usposobljenost: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Žetale
Št. 05/2002
Ob-67205
1. Naročnik: Nepremičnine Celje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8,3000 Celje, tel. 03/42-65-100,
faks 03/42-65-134, e-mail:nepremicnine@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela v pritličju Prothazijevega
dvorca, Trg celjskih knezov 10, Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Trg celjskih knezov
10, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 1. junij–10.
avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tehnična služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl.
inž. gradb., 03/42-65-132.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT brez
DDV, žiro račun: 50700-601-110125.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2002
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o.,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 5. 2002 ob 12. uri, Nepremičnine Celje d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni od dneva prejema
začasne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 14. 7. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, rok izvedbe 20%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: orientacijska vrednost 18 mio
SIT, brez DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 344-27/2002
Ob-67209
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož,
Ptujska c. 6, 02/741-53-00, faks
02/741-53-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja hodnika za pešce II. faza Obrež –
Grabe.
(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: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Grabe.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: junij, julij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Igor Špolar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva
objave razpisa, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 3. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 13. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Ormož

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: junij, julij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Igor Špolar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva
objave razpisa, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 3. 2002 ob 10.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: znesek v višini 16,300.000 SIT, v
roku 60 dni v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna, razliko do končne pogodbene vrednosti pa v skladu s 5. členom
Odloka o proračunu občine Ormož za leto
2002 (Uradni vestnik občine Ormož, št.
11/01), brez obresti do 31. 1. 2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 13. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Ormož

Št. 344-28/2002
Ob-67210
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož,
Ptujska c. 6, 02/741-53-00, faks
02/741-53-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja hodnika za pešce I. faza Mihovci s
kanalizacijo.
(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: Mihovci.

Št. 466-2682/98
Ob-67287
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za izgradnjo podhoda pod Kržičevo ulico s komunalno ureditvijo v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vsebuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kržičeva ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predviden
začetek del: julij 2002, predviden čas izvedbe del: 6 mesecev od podpisa izvajalske pogodbe.
7. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6, faks 01/425-60-53,
tel. 01/251-28-49, Maja Kač, univ. dipl.
inž. gradb.
(a) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: po predhodni telefonski najavi.
(b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro
račun naročnika št. 50100-845-62004,
sklic: 466 – 2686/98, MOL – Oddelek
za stavbna zemljišča, pripis »Razpisna dokumentacija – podhod pod Kržičevo ulico«.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6, vložišče.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 20. 5. 2002 ob 9.30, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava. Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6, sejna soba, III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20,000.000 SIT, podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni od prejema začasnih računov, oziroma skladno z določili Zakona o izvrševanju poračuna. Naročnik bo prevzemal izvedena dela po sistemu »ključ v roke«.
12. Pravna povezava skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: (47.člen
ZJN-1): v primeru, da ponudnik ne nastopa sam, mora predložiti pogodbo o obliki
poslovnega sodelovanja in njeni vsebini.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. in 43.členu
ZJN-1:
– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni
pogodbeni partner) mora predložiti dokazilo naročnika, za katerega je v obdobju
zadnjih petih let izvedel vsaj en podhod,
podzemno garažo ali podoben javni objekt v vrednosti 165,000.000 SIT ali več,
z zneski, datumi in nazivi naročnika (-ov);
– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni
pogodbeni partner) mora predložiti dokazilo iz katerega izhaja, da je njegov letni
promet v preteklem letu presegel
800,000.000, SIT;
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– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni
pogodbeni partner) mora imeti redno zaposlene kadre, ki so vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) v naslednjem številu:
– iz področja gradbeništva: 3,
– iz področja strojnih instalacij: 1,
– iz področja elektroinstalacij: 1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – do 80 točk;
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo
ponudbeno ceno pravilne ponudbe in
obravnavano ponudbene ceno, ki se pomnoži s številom 80. Pri določitvi najnižje
ponudbene cene se upoštevajo samo pravilne ponudbe, s tem da se ponudbe z
neobičajno nizko ceno obravnavajo po določilih 53. člena ZJN-1.
b) reference ponudnika – do 20 točk;
Pogoj, da lahko ponudnik sodeluje na
razpisu je predloženo dokazilo naročnika
za katerega je v obdobju zadnjih petih let
izvedel vsaj en podhod, podzemno garažo ali podoben javni objekt v vrednosti
165,000.000 SIT ali več, z zneski, datumi in nazivi naročnika (-ov). Za vsak nadaljnji podhod, podzemno garažo ali podoben
javni
objekt
v
vrednosti
165,000.000 SIT ali več dobi ponudnik
priznanih 5 točk, vendar ne več kot skupno 20 točk.
V primeru, da ponudnik ne predloži dokazil, da je v zadnjih petih letih izvedel
vsaj en zahtevani objekt, ne more sodelovati na razpisu.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z
dne 11. 2. 2002, Ob-63713.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-67316
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova zunanjega športnega igrišča Osnovne šole Hinka Smrekarja.
(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: Ljubljana, Gorazdova
16.
5. Sprejemljivost
variantnih
ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: junij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno doku-
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mentacijo in dodatne informacije: MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, soba 103/I,
Marko Veber, tel. 306-40-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od ponedeljka, 17. 4. 2002, od 8. do 12. ure, po
predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 16.
5. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, soba 103/I, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 5. 2002 ob 11.30, MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, sejna
soba, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudene
vrednosti.
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: kadrovska
usposobljenost, finančna sposobnost, tehnična sposobnost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena 80%,
B) plačilni pogoji 10%,
C) reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-67317
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
03/425-33-11, faks 03/425-33-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija hrupa v kotlarni Nova vas (tehnična
rešitev z izvedbo).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno javno naročilo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7.
2002 do 1. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje, tajništvo-poslovna sekretarka, Mateja Fideršek – za razpisno dokumentacijo. Zahtevo po posredovanju razpisne dokumentacije po pošti, je potrebno posredovati pisno na isti naslov.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleš Dolžan, tel. 03/425-33-21. Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije o javnem naročilu pisno najkasneje
do 5 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori bodo v pisni obliki
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 8. in 12. uro, do datuma za
predložitev ponudbe – osebni dvig, v primeru zahteve posredovanja po pošti, bo
razpisna dokumentacija posredovana naslednji dan po prejemu pisne zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek
vključuje DDV), na transakcijski račun
Energetike Celje, j.p., d.o.o., št. 06000
– 0141785102, pri Banki Celje, d.d., z
navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za sanacijo hrupa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 23. 5. 2002
do 12. ure. Tudi v primeru predložitve
ponudbe priporočeno po pošti, je zadnji
rok oddaje ponudbe kot je naveden.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo:
Energetika
Celje,
j.p.,d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje –
v primeru osebne vročitve na isti naslov v
tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki pa lahko oddajo ponudbo
tudi priporočeno po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 5.
2002 ob 10. uri, na sedežu podjetja Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje (sejna soba, II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, mora v ponudbi kot zagotovilo za
resnost ponudbe, predložiti lastno menico z izjavo (pooblastilom za vnovčenje), v
višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo do
15. 7. 2002, brez protestov. Ponudnik
mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi izjavo banke, da bo pridobil bančno garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini, ki jo
bo naročnik zahteval in ju ob podpisu pogodbe o izvajanju predložil, če bo naročnik to zahteval.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo situacij v roku minimalno 60
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dni, v skladu z navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skupni akt o izvedbi naročila (ponudnik-podizvajalci), 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 navesti podizvajalce in področje dela,
ki ga bo posamezen podizvajalec izvajal
ter dokazila o njihovi usposobljenosti za
ta dela, kot to velja za ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe o izvajanju,
predvideni datum odločitve o sprejetju ponudbe – v mesecu juniju 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: doseganje garancij – ponder 0,60, ponudbena cena – ponder 0,30, reference –
ponder 0,10. Način uporabe meril bo
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico spremembe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od javnega naročila (podpisa pogodbe). V nobenem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;
b) naročnik ni dolžan oddati naročilo
najcenejšemu ponudniku, pridržuje pa si
tudi pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
c) elaborat sanacije hrupa kotlarne Nova vas, št. elsh 01 – 02, bo sestavni del
tehničnega dela razpisne dokumentacije;
d) naročnik si pridržuje pravico, da lahko najkasneje do 6 (šest)dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal v obliki “Dopolnila k
razpisni dokumentaciji”, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 352-05/01-7/13
Ob-67320
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
tel. 02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
biološke čistilne naprave v Bogojini.
(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Bogojina, Občina Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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 lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02,
elektronski naslov: obcina.moravsketoplice@moj.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št. 01000-0100012030, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo
– izgradnja čistilne naprave v Bogojini.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. maja 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo – soba 3 (1. nadstropje)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. maja 2002 ob 8. uri, na naslovu: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
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 10% od vrednosti ponudbe
z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način plačevanja in 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
60 dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je 60 dni po roku za oddajo ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Občina Moravske Toplice
Ob-67339
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
03/425-33-11, faks 03/425-33-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja plinovoda ob Kidričevi cesti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek izgradnje 15. 6. 2002, konec izgradnje 31.
8. 2002 (vključno z uspešno opravljenim
tehničnim pregledom).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje, tajništvo-poslovna sekretarka, Mateja Fideršek – za razpisno dokumentacijo. Zahtevo po posredovanju razpisne dokumentacije po pošti, je potrebno posredovati pisno na isti naslov.
Kontaktne osebe za dodatne informacije: Posinek Primož, tel. 03/425-33-21,
Janez Bromše, tel. 03/425-33-20, Andrej Marinček, tel. 03/425-33-20. Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije
o javnem naročilu pisno najkasneje do 5
dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori bodo v pisni obliki posredovani vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 8. in 12. uro, do datuma za
predložitev ponudbe – osebni dvig, v primeru zahteve posredovanja po pošti, bo
razpisna dokumentacije posredovana naslednji dan po prejemu pisne zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek
vključuje DDV), na transakcijski račun
Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
06000-0141785102, pri Banki Celje,
d.d., z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za izgradnjo plinovoda
ob Kidričevi cesti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 9. 5. 2002
do 12. ure. Tudi v primeru predložitve
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ponudbe priporočeno po pošti, je zadnji
rok oddaje ponudbe kot je naveden.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo:
Energetika
Celje,
j.p.,d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje –
v primeru osebne vročitve na isti naslov v
tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki pa lahko posredujejo ponudbo tudi priporočeno po pošti na isti
naslov.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 5.
2002, ob 10. uri, na sedežu Energetike
Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000
Celje (sejna soba, II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti nepreklicno bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2002. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi izjavo banke, da
bo pridobil bančno garancijo za izpolnitev
prevzetih obveznosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini, ki jo bo naročnik zahteval in ju ob
podpisu pogodbe o izvajanju predložil, če
bo naročnik to zahteval.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo situacij v roku minimalno 60
dni, v skladu z navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skupni akt o izvedbi naročila (ponudnik – podizvajalci), 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 navesti podizvajalce in področje dela,
ki ga bo posamezen podizvajalec izvajal
ter dokazila o njihovi usposobljenosti za
ta dela, kot to velja za ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe o izvajanju,
predvideni datum odločitve o sprejetju ponudbe – do 17. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – ponder 0,80, reference
– ponder 0,20. Način uporabe meril bo
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico spremembe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od javnega naročila (podpisa pogodbe). V nobenem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;
b) naročnik ni dolžan oddati naročilo
najcenejšemu ponudniku, pridržuje pa si
tudi pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
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c) dodatni tehnični pogoji bodo sestavni del razpisne dokumentacije;
d) naročnik si pridržuje pravico, da lahko najkasneje do 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal v obliki “Dopolnila k razpisni
dokumentaciji”, ki jo bo posredoval vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 41404-2/2001-9
Ob-67340
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Prešernova 27, faks 03/426-58-02, tel.
03/426-58-00, e-pošta: komunalna.direkcija@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Športni
park pod Golovcem, I. faza nogometni
štadion – izgradnja velike tribune, tlorisne velikosti 120,41 x 24,78 m, število
sedežev – 4000 za obiskovalce tekem,
prostori za medije, VIP tribuna..., etažnost P+ 3E.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.
(c) Podatkov o namenu naročila, kadar vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: julij
2002, maj 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje – tajništvo.
(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 30.000 SIT z virmanom na
TRR št. 010000100002815 sklic 28
75108-7141009-80001002, pred dvigom dokumentacije, s pripisom »Športni
park pod Golovcem«.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri; MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 50 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z

mesečnimi situacijami v brezobrestnem
valutnem roku 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 ob odpiranja ponudb; 15. junij 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: samo
cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je na ogled na MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, pri Aleksandru Milanezu ali pri Oskarju Šoster, udig.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 27. 7. 2001.
18. Datum odposlanja zahtevka za
objavo: 8. 4. 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Št. 351-01/02
Ob-67383
1. Naročnik: Občina Braslovče.
2. Naslov naročnika: Braslovče 29,
3314 Braslovče, e-mail: dusan.g @siol.net,
tel. 03/703-84-00, faks 03/703-84-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vrtec
Braslovče.
Novogradnja prizidka k obstoječi OŠ
Braslovče etažnosti P+1, tlorisne velikosti
27,00 x 12,15 m. V pritličju je objekt
namenjen vrtcu Braslovče, v nadstropju
pa OŠ Braslovče.
Predmet razpisa so gradbena, obrtniška, instalacijska dela ter vzpostavitev stanja na zunanji ureditvi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.
(c) Podatko o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Braslovče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 20. 6.
2002, 25. 8. 2002 – III. gradbena faza,
končni rok februar 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Braslovče, tajništvo občinske uprave,
Milan Šoštarič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisna dokumentacija: od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na
TRR št.: 01000-0100004464, pred dvigom dokumentacije, s pripisom »Izgradnja vrtca Braslovče«.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče 29, 3314 Braslovče, tajništvo občinske uprave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri; Občina
Braslovče – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji/Zakon o
izvajanju proračuna.
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: 60 dni od javnega
odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila: cena (65%), reference (10%),
usposobljenost ponudnika (10%), rok izvedbe (10%), garancijski rok 5%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je na ogled pri investitorju Občini
Braslovče, Braslovče 29, 3314 Braslovče.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za
objavo: 5. 4. 2002.
Občina Braslovče
Št. 40407-002/2002
Ob-67407
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40, faks
01/530-32-49, e-mail: obcina@dol.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2002. Ocenjena vrednost del je
22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dol
pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8.
2002 do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol
pri Ljubljani, Mojca Marinček.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 8. in 12. uro, od dneva objave
do poteka roka oddaje ponudbe.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljanui, Mojca
Marinček.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri, Občina Dol
pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni od odpiranja, sklep o sprejemu
ponudbe bo izdan do 29. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Občina Dol pri Ljubljani

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku

Preklic
Ob-67409
Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec
5, Škofljica, preklicuje javni razpis za prevoze šolskih otrok, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29-30 z dne 5. 4. 2002, Ob-66855
na strani št. 2840.
Nov razpis je objavljen v tem Uradnem
listu RS, to je št. 33 z dne 12. 4. 2002.
Osnovna šola
in vrtec Škofljica
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 313-1/2002
Ob-67214
V skladu s 77. členom Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00) Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, obvešča, da je zavrnilo vse
ponudbe, ki so jih ponudniki predložili za
izvedbo javnega naročila za strokovne in
tehnične storitve pri izdelavi standardov in
normativov za objekte in prostore javnih
zdravstvenih zavodov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002,
Ob-64406 in popravka razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 22. 2.
2002, Ob-63701.
Ministrstvo za zdravje
Popravek
Št. 17123-04-308/15-02
Ob-67327
V objavi predmetnega javnega razpisa za
oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev fizičnega varovanja
Azilnega doma, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002,
Ob-66504, se spremenijo 9.(a) in prvi odstavek 10. točke, in sicer se le-te pravilno
glasijo:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 24. 4. 2002,
najkasneje do 10. ure.
Prvi odstavek 10. točke – Datum, čas in
kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 4. 2002 ob 13. uri, na
naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola,
Kotnikova 8a, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Obvestilo

Razveljavitev

Razpis Slovenske turistične organizacije
za razvoj in vzpostavitev slovenskega
turističnega informacijskega portala ter
vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema, ki sledi, je bil objavljen tudi že v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
9. 4. 2002.
Uredništvo

Št. 01-177/3-01
Ob-67408
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, zaradi spremembe razpisne in ponudbene dokumentacije razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev vzdrževanja fotokopirnih strojev CANON, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 25 z dne 22. 3. 2002,
Ob-66077.
Klinični center Ljubljana

Št. 292/2001
Ob-66593
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: tinkara.pavlovcic@slovenia-tourism.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi: priloga I A –
storitve:

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
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7. računalniške storitve in sorodne
opreme,
1. storitve vzdrževanja in popravila.
Razvoj in vzpostavitev slovenskega turističnega informacijskega portala ter vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema.
Javno naročilo “Razvoj in vzpostavitev
slovenskega turističnega informacijskega
portala ter vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema” obravnava dva
vsebinska sklopa, in sicer “Razvoj in vzpostavitev slovenskega turističnega informacijskega portala” ter “Vzdrževanje lokalnega
turističnega informacijskega sistema in najem ustrezne opreme”.
Ponudnik izbran za izvedbo projekta
“Razvoja in vzpostavitve slovenskega turističnega informacijskega portala” bo v okviru projekta analiziral obstoječe stanje pri
naročniku in pri naročnikovih partnerjih na
terenu, načrtoval portal na podlagi ugotovitev analize in obstoječega lokalnega turističnega informacijskega sistema ter razvil
in vzdrževal slovenski turistični informacijski
portal.
Ponudnik izbran za izvedbo del opredeljenih v sklopu “Vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema in najem
ustrezne opreme” bo moral vzdrževati in
nadgraditi lokalni turistični informacijski sistem na domeni www.sloveniatravelnet.com, ter zagotoviti ustrezno informacijsko telekomunikacijo opremo za LTIS. Vzdrževanje bo obsegalo pomoč uporabnikom
sistema, upravljanje managerskega in javnega dela sistema, vzdrževanje štirih informacijskih kioskov ter usposabljanje novih
uporabnikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena sta dva sklopa. Ponudnik lahko
odda ponudbo za en sam sklop ali oba sklopa:
1. sklop: razvoj in vzpostavitev slovenskega turističnega informacijskega portala,
2. sklop: vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema in najem ustrezne opreme.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
Predviden začetek 1. in 2. sklop: 5. 6.
2002.
Predviden konec 1. sklop: 6. 2. 2003 in
31. 12. 2003, predviden konec 2. sklop:
6. 2. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenska turistična organizacija, Tinkara Pavlovčič, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, e-mail:tinkara.pavlovcic@slovenia-tourism.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, najkasneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni posebnega plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 do 14. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2002 ob 14. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
ki mora predložiti skupni akt o 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:
– statistična bilanca stanja in statistični
izkaz uspeha potrjen s strani osebe, ki se ji
te bilance oddajajo in podpisan in požigosan s strani ponudnika in njegove odgovorne osebe za poslovna leta 1999, 2000,
2001;
– izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje oziroma storitev na katere
se nanaša pogodba za zadnja tri obračunska leta;
– kolikor vrednost ponudbe presega 50
mio SIT mora ponudnik zagotoviti mnenja
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja
(8. 11. 2002) in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: za 1.
sklop: cena ponudbe, popolnost prototipa,
dodatne funkcionalnosti, funkcionalnosti
ob zaključku razvoja, upoštevanje okolja
naročnika.
Za 2. sklop: cena ponudbe, nadgradnja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 3. 2002.
Slovenska turistična organizacija
Ljubljana

Št. 648
Ob-67411
1. Naročnik: OŠ in vrtec Škofljica.
2. Naslov naročnika: Klanec 5, 1291
Škofljica,
tel.
01/36-63-814,
faks
01/36-63-804.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. avtobusni prevozi,
2. prevozi s kombiniranim vozilom.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi za
posamezen sklop.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš OŠ Škofljica, ostale relacije bodo navedene v razpisni
dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002 do
31. 8. 2005, tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ in vrtec
Škofljica, Klanec 5, Škofljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vključen
20%
davek)
na
ŽR
št.
50103-603-50085.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ in vrtec Škofljica, Klanec 5,
1291 Škofljica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: da ima licenco za prosti cestni prevoz oseb v
notranjem cestnem prometu, da nudi
60-dnevni plačilni rok.
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: 30. 9. 2002, 24. 5.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Janez Veršnjak, tel. 01/366-38-17.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2002.
Osnovna šola in vrtec
Škofljica
Št. 203-037-10/02-1
Ob-67045
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje storitve tiska publikacije Zbirka navodil za
uporabo zdravil. Storitev je opredeljena v
15. točki priloga 1A Zakona o javnih naročilih kot »založniške in tiskarske storitve na
honorarni ali pogodbeni osnovi«. Opis storitev, ki so predmet javnega naročila tiskanja
publikacije s predvidenim obsegom 3500
strani, formata A4 in v nakladi 2500 izvodov, je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe največ v trajanju 45 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inštitut za varovanje zdravja RS, vložišče, soba št. 001, Trubarjeva
2,
1000
Ljubljana,
tel.
01/244-14-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 6.000
SIT (DDV je vključen v ceni) na žiro račun št.
50100-603-41773.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, vložišče, soba št.
001,Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 12. uri, v Ljubljani,
Trubarjeva 2, soba 104.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90
dnevni plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih:
– rok plačila – 90 dni od uradnega prejema računa,
– predložitev vzorca istovrstnih ali podobnih publikacij, tiskanih s strani ponudnika
in vzorca papirja, ki ga bo ponudnik uporabil pri izdelavi pogodbene publikacije,
– ponudnik mora izdelati celotno naklado publikacije,ki je predmet javnega naročila (v nadaljevanju: publikacije) v kakovosti,
najmanj enaki kakovosti zahtevanih vzorcev,
– ponudnik mora zagotoviti izvedbo storitve v času, ki ga opredeli v ponudbi, ki pa
ni daljši kot 45 dni,
– ponudnik mora zagotoviti skladiščenje
pretežnega dela tiskane naklade publikacije
do prodaje le-te, v količini in času, ki ga
naročnik naknadno natančno opredeli v pisnem navodilu,
– ponudnik mora brez dodatnega doplačila zagotoviti distribucijo naročenih izvodov
publikacije po pošti na podlagi naročnikovega seznama najpozneje v 8 dneh od prejetja seznama, pri čemer poštne stroške posebej zaračuna naročniku,
– ponudnik mora v roku 3 dni od posamičnega naročila naročnika brez dodatnega doplačila zagotoviti brezplačno dostavo
publikacije v količinah, določenih v naročilu,
– ponudnik mora zagotavljati izmenjavo
materialov, konzultacije in druge osebni kontakte med pogodbenikoma na sedežu naročnika,
– ponudnik mora izpolnjevati reference
na način in v obsegu, določenem v razpisni
dokumentaciji,
– drugi pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te 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 določitve o
prejemu ponudbe: 60 dni po javnem odpiranju ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudbe: ekonomsko najugodnejša ponudba (cena, čas
izdelave, kakovost).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Ob-67049
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2
a, tel.: 03 4201-000, faks 03 5485-023.
3. a) Vrsta in in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja - protikorozijska zaščita kovinskih
delov elektroenergetskih naprav na območju podjetja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklop in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo tudi delne ponudbe.
5. Kraj izvedbe: po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2002 –
30. 9. 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 Sonji Marinček, tel.:
03 4201-477, v sobi 411/IV, dodatne informacije pri Leopoldu Prevolnik, tel.: 03
4201-209.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 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: 15. 5. 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: 15. 5. 2002 ob 9. uri velika sejna
soba/IV.
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 konto 2854.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, obračun po
izvedbi del.
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: /
17. Merila za ocenitev ponudb:
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– cena,
– reference,
– oddaljenost izvajalca od območja izvajanja del,
– plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., g.
Leopold Prevolnik, univ. dipl. inž. el., tel.:
03 4201-209.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Elektro Celje, d.d. Celje
Št. 359
Ob-67052
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: sanacija podora in zaščita brežine ob objektu 303.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sanacija podora se izvaja po rudarskem projektu za izvajanje del.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 dni po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba investicij, Rudnik Žirovski vrh – Brane Lahajnar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki plačajo
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
51510-601-12713.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Služba investicij.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
upravnega objekta.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št
59/96).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve je 28. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbo se bo preverilo v skladu z naslednjimi merili:
A) Ponudbena cena: do 80 točk;
Ceno se bo preračunalo v točke po naslednji formuli:
minimalna cena x 80
Cena v točkah ——————————————————
ponujena cena
Najnižja cena dobi najvišje število točk.
B) Rok plačila: do 10 točk;
Izhodiščni rok plačila po situacijah: 60
dni: 0 točk,
Rok plačila po situacijah: 75 dni: 5 točk,
Rok plačila po situacijah: 90 dni: 10
točk;
C) Reference podjetja: do 10 točk;
– izvedba enega podobnega objekta v
zadnjih letih 5 točk,
– izvedba dveh ali več podobnih objektov v zadnjih letih 10 točk.
Skupno št. točk A – C: maksimalno 100
točk.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk po merilih A do C.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
RŽV, d.o.o., Gorenja vas
Št. 35003-00017/2002
Ob-67086
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, faks
07/30-61-130, tel. 07/30-61-100, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Črnomelj, izdelava prostorskih ureditvenih pogojev
(PUP) za območja KS Dragatuš (delno),
KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno),
KS Talčji vrh in KS Petrova vas in sprememb in dopolnitev PUP za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas,
Svibnik, Kanižarica in Blatnik, območja
KS Sinji vrh in Vinica, območja KS Adlešiči in Griblje in območja KS Stari trg.
Sklic na storitev po prilogi 1A št. 12
(storitve urbanističnega planiranja).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja v sklopih ni možna.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črnomelj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2002–junij
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, soba 24, ali tudi po elektronski
pošti, po predhodnem dokazilu o plačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob ponedeljkih in
torkih od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 16.30 ter ob četrtkih in petkih od
7.30 do 13.30. Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno
po faksu 07/30-61-130, pod šifro: Plan in
PUP, do vključno 3. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT stroškov
za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati na TRR: 01000-0100015813.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
oddana v zaprti kuverti, osebno ali po pošti,
najkasneje do 6. 5. 2002 do 12. ure, v
sprejemno pisarno Občine Črnomelj. Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, Plan-PUP.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb se začne 6.
5. 2002 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Črnomelj, Trg svobode 3.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti in
mora veljati najman 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah v roku najmanj 30
dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani 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: podrobna vsebina planskih aktov mora biti v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84, 15/89 in Ur. l.
RS, št. 71/93), Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur. l.
SRS, št. 20/85). Vsebina PUP in sprememb
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in dopolnitev PUP mora biti izdelana v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/94, 71/93 in 44/97) in Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Ur. l. SRS, št. 14/85). V primeru spremembe prostorske zakonodaje v vmesnem
obdobju se naslovi in vsebine planskih in
izvedbenih aktov smiselno spremenijo in prilagodijo novi zakonodaji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo obvezno navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni, datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 14. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) rok izvedbe.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: veljavni prostorski plan je digitaliziran, PUP ne. Obvezna je računalniška izdelava grafičnega dela prostorskega plana in
PUP. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih sredstev
in dejanskih potreb. V tem primeru izbrani
ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Občina Črnomelj
Št. 246/2002
Ob-67087
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 Loke.
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, najdišče Loke.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno
18 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
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od 8. do 12. ure, potrebno je 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 Loke”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 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 6. 5.
2002 ob 10.30, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in
jo naročnik lahko unovči v lastno dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti
obvezno oseba, registrirana in kvalificirana
za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 13. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
ponder

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

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

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)

Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
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)
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
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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, kolikor ponudnik
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 sledeči formuli:
T = 0,5xR + 0,6xK + 0,5xO + 0,5xCt
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000
Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z
javnim naročilom JR ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Območna enota Novo mesto
Št. 246/2002
Ob-67089
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 Bela cerkev.
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.
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5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, najdišče Bela cerkev.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno
80 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 je 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 Bela cerkev”, pripisati davčno
številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 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 6. 5.
2002 ob 11. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in
jo naročnik lahko unovči v lastno dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti
obvezno oseba, registrirana in kvalificirana
za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(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 13. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
ponder

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

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

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
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)
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

Stran

2998 / Št. 32-33 / 12. 4. 2002

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, 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
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 sledeči formuli:
T = 0,5xR + 0,6xK + 0,5xO + 0,5xCt
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo morebitne druge informacije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000
Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z
javnim naročilom JR ZAR AC”.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Območna enota Novo mesto
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Št. 246/2002
Ob-67091
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 Loka.
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, najdišče Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno
48 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 je 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 Loka”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 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 6. 5.
2002 ob 12. uri, v prostorih naročnika, Skalickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo mesto, 1. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve situacije in uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec posla biti
obvezno oseba, registrirana in kvalificirana
za izvajanje arheoloških raziskav.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošne usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(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 13. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:
ponder

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

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

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
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)
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)
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T = 0,5xR + 0,6xK + 0,5xO + 0,5xCt

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v razpisni
dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 6. 2002, predvideni datum odločitve je 9. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: uporablja se naslednja metodologija:
– cena storitve,
– financiranje DDV,
– reference,
– ocena finančnega stanja ponudnika.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Denis Birsa, univ.
dipl. ek., tel. 05/617-50-21.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
25. 1. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
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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 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 sledeči formuli:

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: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Območna enota Novo mesto
Ob-67144
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6630
Piran,
tel.
05/617-50-20,
faks
05/617-50-15.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: finančni leasing
za financiranje izgradnje garažne hiše
pri pokopališču v Piranu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Piran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 7. 2002 –
skupno trajanje pogodbe 15 let (1-letni odlog plačila obveznosti).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6630 Piran, Sektor splošnih služb, kontaktna oseba Sandra
Martinčič Loboda, Denis Birsa, tel.
05/617-50-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vključen DDV) na transakcijski račun JP Okolje
Piran, d.o.o., št. 10100-0032414679, pri
Banki Koper, d.d., sklic na št. 00-1601.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6630 Piran, tajništvo, tel.
05/617-50-11.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2002 ob 13. uri, JP Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6630 Piran, v
sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančnag garancija za resnost ponudbe v višini
5% od predvidene vrednosti storitve z vsebino, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije.

Ob-67180
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
106, 1000 Ljubljana, faks 01/582-24-40,
tel. 01/582-24-60.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zdravstvene storitve po prilogi 1 B zap. št. 25.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 31. 5. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo naročnika, pisarna št. 211 v II. nadstropju poslovne stavbe na sedežu naročnika v Ljubljani, Celovška cesta 160, Branka Roman,
tel. 01/582-25-50.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 13. ure, v tajništvu naročnika, v
pisarni št. 211, v II. nadstropju poslovne
stavbe na sedežu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z nakazilom 10.000 SIT na
transakcijski račun naročnika, št. 03100
1005605502, z oznako namen nakazila
“plačilo razpisne dokumentacije za preventivne zdravstvene preglede”, ali s plačilom
na glavni blagajni naročnika v III. nadstropju
poslovne stavbe na sedežu naročnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 106,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2002 ob 13. uri, v pisarni št. 407/IV, v
poslovni stavbi na sedežu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 30 dni od izstavitve
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
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:
– pooblastilo za opravljanje zdravstvenih
pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil,
– zdravniška licenca,
– izjava o kadrovski strukturi ponudnika,
– polica o zavarovanju odgovornosti ponudnika za obdobje 2002–2004.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, izvajajo jo lahko le zdravniki specialisti medicine dela in športa.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozniki motornih vozil, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih.
(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: 13. 8. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 28. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– vrednost ponudbe 70%,
– reference ponudnika 10%,
– celovitost ponudbe 10%,
– plačilni rok 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 340-01-6/2002
Ob-67191
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210
Trebnje,
tel.
07/348-11-00,
faks
07/348-11-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: prevozi učencev v osnovne šole v Občini Trebnje za
šolsko leto 2002/2003 za naslednje
osnovne šole: OŠ Veliki Gaber, OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ
Mirna skupaj z OŠPP Mirna in OŠ Mokronog: storitve kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddajanje ponudbe po sklopih ni predvidena. Ponudniki oddajo celovito ponudbo za
vse osnovne šole oziroma relacije, navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Trebnje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od septembra
2002 do junija 2003 oziroma vse dni po
šolskem koledarju za šolsko leto
2002/2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne na Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; kontaktna oseba za dodatne informacije:
Damjana Ribič, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01000-0100016104,
pri Banki Slovenije, s pripisom razpisna dokumentacija – šolski prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba za šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13.
5. 2002 ob 12. uri v mali sejni sobi, Goliev
trg 5, Trebnje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti javnega naročila, ki mora biti veljavna
še 30 dni po roku določenem za izdajo
obvestila o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predložijo pravne osebe ali samostojni
podjetniki, ki so registrirani za opravljanje
razpisane dejavnosti. V primeru, da ponudbo predloži skupina izvajalcev, je potrebno
predložiti osnutek pravnega akta 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: v skladu z zakonom in
razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov se štejejo kot
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika pa je najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Občina Trebnje
Ob-67193
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica 14. divizije
4, 3000 Celje, faks 01/300-99-74.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev na področu upravljanja in vzdrževanja AC in HC,
s katerimi upravlja DARS, d.d. (vrsta storitve po prilogi 1 A: številka kategorije 12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih:
I – upravljanje,
II – redno vzdrževanje,
III – prometna vanost,
IV – izredni prevozi,
V – komuniciranje in strateški marketing,
VI – obnovitvena dela.
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5. Kraj izvedbe: področje RS, pretežno
v Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2002, za
obdobje 24 mesecev, predvidoma do 30.
6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, vložišče; dodatne informacije: za sklope I, II, III, IV in VI
Peter Gaspari, tel. 01/300-99-75 in za
sklop V Pedja Ašanin Gole, tel
01/300-99-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana (soba št. 108, vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2002 ob 9. uri, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d., Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Veljavnost garancije mora biti najmanj 210 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo
storitev bo izvedeno v skladu z vzorcem pogodbe, ki je priložena razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno nastopanje (joint venture)
z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
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: v skladu 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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
180 dni od datuma odpiranja ponudb. Datum odločitve 40 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del, finančni del. Teža in način uporabe
meril je podan v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne
8. 3. 2002, številka objave 402-9/02.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-67208
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dobava aplikativnih programskih paketov in postavitev
informacijskega sistema za Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo
in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka: 15. 6. 2002, datum dokončanja: 15. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks 01/543-77-01, dodatne
informacije nudi Milena Mramor, ek., tel.
01/543-74-04. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko
na žiro račun: 50103-603-41175, sklicna
številka 0100/1.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne odpiraj
- ponudba”, številko objave tega javnega razpisa in navedbo predmeta javnega naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri na naslovu
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
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: so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da 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
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 in BON-3);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
7. da ni dal zavajajoče podatke;
8. da nudi plačilne pogoje:
– 50% - 30 dni po postavitvi testnega
programa,
– 50% - 30 dni po primopredaji;
9. da zagotavlja brezplačno šolanje naročnikovega strokovnega kadra,
10. da je lastnik programske opreme in
nam daje program v neomejeno časovno
uporabo;
11. da je zagotovljeno varovanje podatko (“Backup”);
12. da bo ponudnik podpisal ob vzpostavitvi sistema vzdrževalno pogodbo, ki bo
zagotavljala strokovno pomoč v primeru napak oziroma zastojev v delovanju sistema
ter razvijanje oziroma dopolnjevanje sistema v skladu z zahtevami naročnika oziroma
zakonodaje za obdobje najmanj 10 let;
13. da zagotavlja dobavo aplikativnih
programskih paketov in postavitev informacijskega sistema najkasneje do 15. 12.
2002;
14. da ima ISO (9001) certifikat s področja razvoja in uvajanja računalniških informacijskih sistemov;
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15. da predloži okviren projektni plan;
16. da ima ponudnik najmanj 10 zaposlenih delavcev z ustrezno kvalifikacijo;
17. da je ponudnik doslej že izvedel storitve, ki so predmet razpisa - enake zahtevnostne stopnje - in ponujena aplikativna rešitev uspešno deluje na najmanj dveh lokacijah v Sloveniji;
18. da za resnost ponudbe predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
19. da predloži izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik zahteval ob sklenitvi pogodbe,
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo naročnik zahteval ob primopredaji.
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: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 4. 9. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
22. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– reference ponudnika 40 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 11/02
Ob-67211
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, Ljubljana, tel. 01/588-92-13,
faks 01/588-92-27.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja dejavnosti fizičnega in tehničnega varovanja, požarnega varstva, varnosti in zdravja pri
delu in varstva okolja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in 70,
1000 Ljubljana, ter ostali objekti naročnika
na območju Ljubljane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oddaja dejavnosti za obdobje petih let od podpisa pogodbe.
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8. (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 logistike, IV. nadstropje, soba 400. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-92-27 ali po elektronski pošti na naslovu: vital.hribar@energetika-lj.si, ali tomaz.vetrih@energetika-lj.si.
Kontaktni osebi sta Vital Hribar in Tomaž
Vetrih.
(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: 15.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na št. VOD-11/02. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali osebno v oddelek logistike Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba 400.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2002 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT, z veljavnostjo do 10. 7.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih storitvah v skladu s pogodbo.
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: finančno stanje, licenca
za fizično in tehnično varovanje ter pooblastila za požarno varovanje, potrdilo poslovne odličnosti, pooblastila za varstvo okolja,
dovoljenje za delo, tehnična opremljenost,
prevzem zaposlenih delavcev, primernost
ponudnika, izvajanje kontroke, odzivni čas,
izdelava projekta tehničnega varovanja parkirišč naročnika, izdelava projekta tehničnega varovanja objektov naročnika, število
redno zaposlenih delavcev ponudnika s področja predmeta javnega naročila, rok plačila, ostali pogoji, razvidni 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. 7. 2002, 31.
5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila – 65%,
– reference – 10%,
– dodatne ugodnosti – 10%,
– referenčni objekti po pomembnosti –
5%,
– kadrovska opremljenost – 5%,
– rok plačila – 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
Št. 110-1/02
Ob-67331
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prometna študija
Barja in priključevanja tega področja na
avtocestni sistem.
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.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Franci Šoba, univ. dipl. inž. tehnol.
prom. - Družba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-306,
faks 01/30-94-326.
(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: 8.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 5. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 450.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. 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.
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 skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 11. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 107-110 z dne 28. 12. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 4. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 0512/3-308/2-02
Ob-67347
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
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razpisa je izbira organizacij in služb, v
katerih se bo izvajala nadomestna civilna služba.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1B Zakona o javnih naročilih: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti in ne po posameznih sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet naročila v celoti in se ne morejo prijaviti za posamezne postavke iz javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: predmetno javno naročilo se bo izvajalo na lokacijah ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe naročila je junij 2002,
predvideni zaključek pa dve leti od podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec, v nasprotnem primeru mora podati izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni davčni zavezanec,
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30800202.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 5. 2002,
najkasneje do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16.
5. 2002 ob 9. uri, na naslovu: Upravna
akademija, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred

pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudnikom, ki jim bo priznan status organizacije ali službe, v kateri se bo izvajala nadomestna civilna služba, se povrnejo stroški izvajanja civilne službe. Rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javnem razpisu lahko
sodelujejo organizacije ali službe, ki delujejo v skladu z 41. členom Zakona o vojaški
dolžnosti (Ur. l. RS, št. 18/91, 74/95) in
ostalimi predpisi, ki urejajo področje, ki je
predmet tega javnega razpisa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. l. RS, št.
18/91, 74/95);
– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94, 87/01
– odločba US (ZmatD));
– Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98 – odločba US in
87/01 (ZmatD));
– Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (Ur. l. SFRJ, št.
18/76 in Ur. l. SRS, št. 8/78);
– Uredba o uveljavljanju ugovora vesti
vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe
(Ur. l. RS, št. 34/96, 97/01);
– Uredba o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči (Ur. l. RS, št. 21/91);
– Pravilnik o denarnih prejemkih vojakov, gojencev in učencev vojaških šol (Ur. l.
RS, št. 21/91 in 19/93);
– Pravilnik o služenju vojaškega roka, vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov (Ur. l. RS, št. 43/00);
– Pravilnik o služenju vojaškega roka, vojaških obveznikov vrhunskih športnikov (Ur.
l. RS, št. 44/92);
– Pravila službe v Slovenski vojski (Ur. l.
RS, št. 49/96, 111/00 in 52/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v ponudbi morajo ponudniki podati ime odgo-
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vorne osebe in namestnika odgovorne osebe za izvedbo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 210 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: izbranih oziroma določenih bo takšno število organizacij in služb, da bo na opravljanje nadomestne civilne službe zagotovljena letna
napotitev ca. 2300 državljanov, in sicer bodo izbrani vsi ponudniki, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost
in zagotavljajo celodnevno nastanitev in
oskrbo za državljane.
V primeru, da po izbiri ponudnikov iz
prejšnjega odstavka ne bo zagotovljena napotitev 2300 državljanov, bodo izbrani tudi
ostali ponudniki, ki izpolnjujejo pogoj sodelovanja (14. točka objave), in ki zagotavljajo
celodnevno nastanitev in oskrbo za državljane ter zagotavljajo tedenski program dela, vključno z vikendi in prazniki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1-JR/2002
Ob-67382
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja, preizkusov in državnega žigosanja
vodomerov ABB, sklic na prilogo 1 A - kat.
1. Storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: delavnica ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1 leto, predvidoma od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo naročite na naslovu podjetja ali po faksu na št. 01/89-38-184, dodatne informacije pri Heleni Knavs na tel. 01/89-38-170.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik, razen 3. 5. 2002, med 8. in 14. uro v tajništvu podjetja na podlagi predhodne najave in
s predložitvijo dokazila o plačilu za razpisno
dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo
naročnik pošlje tudi po pošti na podlagi predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek vključuje DDV) na transakcijski račun pri NLB
PE Kočevje, št. 02320-0019840967 ali na
blagajni na sedežu naročnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo v
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tajništvo naročnika (1. nadstropje) ne glede
na način dostave prispeti do 14. 5. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska
c. 38, Kočevje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 5. 2002, ob 8. uri na sedežu
naročnika - tajnišvo.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sprotne izstavitve računov, plačilni rok 30 dni od
prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev 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: v skladu 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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 8. 2002, odločitev do 20. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena vrednost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Hydrovod d.o.o., Kočevje
Št. 24/2002
Ob-67412
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/573-57-50,
faks 02/573-57-58, e-mail: obcina.crenšovci@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
pokopaliških storitev, opravljanje pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališč.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivosti ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: pokopališča: Gornja
Bistrica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica,
Črenšovci, Žižki in Trnje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja

in podpisu pogodbe o koncesiji, za obdobje 7 let.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, kontaktna oseba za dvig razpisne dokumentacije je Stanko Lebar, tel. 02/573-57-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: pon, tor., sred.,
čet., od 8. do 14. ure, in petek od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
podelitev koncesije na pokopališčih«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002, ob 13. uri, sejna soba
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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, poten
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. člena Zakona
o javnih naročilih: na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z Odlokom
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 64/96, 16/02), in sicer:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in
imajo za to potrebna soglasja 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 izvaja kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,
– da predložijo dokazila, da razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi sredstvi in poslovnimi prostori za izvajanje dejavnosti.
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 (Uradni
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list SRS, št. 34/84 in 26/90), Odlok o
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 64/96 in 16/02) Odlok o pokopališkem
redu na območju Občine Črenšovci (Uradni
list RS, št. 16/97).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o podelitvi koncesije 30 dni
po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina koncesijske dajatve (10 točk),
– cena storitev (80 točk),
– dosedanje reference ponudnika (10
točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Občina Črenšovci
Št. 24/2002
Ob-67413
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/573-57-50,
faks 02/573-57-58, e-mail: obcina.crenšovci@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov na območju
občine Črenšovci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivosti ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje občine Črenšovci (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica, Črenšovci, Žižki in Trnje).
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 7 let.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, kontaktna oseba za dvig razpisne dokumentacije je Stanko Lebar, tel. 02/573-57-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: pon, tor., sred.,
čet., od 8. do 14. ure in petek od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
podelitev koncesije – dimnikartvo«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002, ob 12. uri, sejna soba
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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. člena Zakona
o javnih naročilih: na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Odlok o
podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni list
RS, št. 64/96 in 16/02), in sicer:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in
imajo za to potrebna soglasja 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 izvaja kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,
– da predložijo dokazila, da razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi sredstvi in poslovnimi prostori za izvajanje dejavnosti,
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 dimnikarski službi (Uradni list
SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90),
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(Uradni list RS, št. 64/96 in 16/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o podelitvi koncesije 30 dni
po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina koncesijske dajatve (10 točk),
– cena storitev (80 točk),
– dosedanje reference ponudnika (10
točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Občina Črenšovci

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. 8
Ob-67088
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale, tel. 01/72-19-180, faks
01/72-19-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Mengeš, Šolska
ulica 12, 1234 Mengeš.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe in ribji izdelki,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. sadni sokovi,
12. zmrznjena zelenjava,
13. testenine,
14. čaji,
15. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanja dobave: sposobnost se prizna za 3 leta. Pogodba za
dobavo blaga bo sklenjena za vsako leto
posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost
osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale; tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 6. 5. 2002 med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.500 SIT (DDV je
vključen) na ŽR 50120-603-55450 pri
APP Domžale.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 8. 5. 2002 do 13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: V
I. fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih
6 mesecih, pred objavo javnega naročila ni
bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi v
roku 30 dni po izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež vrtca-razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in vrtec obveščal o akcijskih
prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas do
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do vključno 17. 6. 2002. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 20. 6.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Skupnost osnovnih šol
Domžale
Št. 005/2002
Ob-67190
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška programska oprema, ki je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za enega ali več sklopov, kot sledi:
A) Microsoft,
B) Oracle,
C) Symantec,
Č) CA,
D) Novell,
E) IBM Lotus,
F) IBM,
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G) Corel,
H) Documentum,
I) Pilot software,
J) AutoDesk,
K) Borland,
L) Netscape,
M) Sun,
N) Remedy,
O) HP,
P) Checkpoint,
R) Compaq,
S) Adobe,
Š) Cisco,
T) RSA,
U) Sybase,
V) Dalet.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno 2 letI po datumu veljavnosti pogodbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Sektor informatike – tajništvo, Mojca
Žnidaršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
faks 01/475-42-20, ali preko interneta na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/
razpisi/
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/47542-20 in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa stane
3.600 SIT z vključenim DDV. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na številko 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (številko razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja. Spletno
verzijo plača ponudnik le v primeru oddaje
ponudbe. Potrdilo o vplačilu spletne verzije z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja mora ponudnik poslati na telefaks
št. 01/475-42-20, najkasneje v roku dveh
delovnih dni po opravljenem plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 10. 5. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bodo navedena v II. fazi javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: za prvo izvedbo II. faze javnega
naročila: 4. 6. 2002; 15. 6. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: odpiranje I. faze javnega naročila
bo javno, in sicer dne 10. 5. 2002 ob 11.
uri, v prostorih RTV Slovenija – V. nadstropje, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 003/2002
Ob-67189
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška strojna oprema, ki je podrobneje
navedena v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za enega ali več sklopov, kot sledi:
A) osebni računalniki,
B) prenosni računalniki,
C) strežniki in delovne postaje posebnega pomena – INTEL arhitektura,
Č) monitorji,
D) video prikazovalniki,
E) tiskalniki,
F) optični čitalniki,
G) dodatna oprema za delovna mesta,
H) oprema za podporo večpredstavnosti,
I) LAN – priključni, povezovalni in ostali
kabli različnih kategorij,
J) LAN – aktivna oprema za LAN,
K) sistemi za nadzor omrežja,
L) sistemi za kontrolo dostopa,
M) požarne pregrade (Firewall),
N) WAN – aktivna oprema za prostrana
omrežja,
O) visoko zmogljivi in razpoložljivi večprocesorski cluster sistemi arhitekture ALPHA,
P) infokioski,
R) UPS – sistemi za neprekinjeno napajanje.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: maksimalno 3 leta po datumu veljavnosti pogodbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Sektor informatike – tajništvo, Mojca
Žnidaršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
faks 01/475-42-20 ali preko interneta na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/
razpisi/.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 9. in 10. uro, do roka oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-42-20 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa
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stane 3.600 SIT z vključenim DDV. Način
plačila je negotovinski, na račun pri APP,
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
številko 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (številko razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
Spletno verzijo plača ponudnik le v primeru oddaje ponudbe. Potrdilo o vplačilu
spletne verzije z navedbo davčne številke
in sedeža podjetja mora ponudnik poslati
na telefaks št. 01/475-42-20, najkasneje
v roku dveh delovnih dni po opravljenem
plačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 7. 5. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bodo navedena v II. fazi javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: za prvo izvedbo II. faze javnega
naročila: 24. 6. 2002; 5. 7. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: odpiranje I. faze javnega naročila
bo javno, in sicer dne 7. 5. 2002 ob
12.15, v prostorih RTV Slovenija – V. nadstropje, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 1
Ob-67328
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tavčarja.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224
Gorenja Vas.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane
za dobo dveh let.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Tavčarja, Trata 40, 4224 Gorenja vas.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: kandidati za ponudnike lahko ponudijo artikle v celoti ali po skupinah artiklov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za čas od 1. 9. 2002 do 31. 8.
2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu
šole, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa do 26. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: kandidati za ponudnike lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu šole na podlagi predložitve
dokazila, da so nakazali stroške priprave
dokumentacije v višini 15.000 SIT na žiro
račun šole št. 51510-603-30619.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 5. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti v
zaprtih kuvertah, na katerih je na prvi strani
naslov šole in navedba, da gre za javno
naročilo za prehrambene artikle, na zadnji
strani pa naslov pošiljatelja z njegovo telefonsko številko in številko faksa. Prijave se
predložijo na naslov šole, to je Osnovna
šola Ivana Tavčarja, Trata 40, 4224 Gorenja vas.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: za
resnost ponudbe bo ponudnik, ki mu bo
priznana sposobnost in usposobljenost moral predložiti lastno menico v znesku 5%
od vrednosti blaga, ki ga bo ponudil.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prijavitelj bo moral sprejeti pogoj plačila blaga v
tridesetih dneh od dneva fakturiranja blaga, če bo to enkrat mesečno ali 45 dni, če
bo fakturiranje dekadno.
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: pogoji so sestavni
del razpisne dokumentacije, so pa predvsem naslednji: zadostno število zaposlenih za izpolnitev pogodbe o dobavi blaga;
predložitev liste vsaj desetih sklenjenih pogodb z drugimi javnimi zavodi v zadnjih treh
letih; vozni park, ki omogoča dnevno dobavo artiklov, do 7. ure zjutraj.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: izbrani kandidati bodo morali predložiti ponudbe v 30 dneh po prejemu pisnega vabila naročnika, to je do 10. 6.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: za
ocenitev ponudb kandidatov, ki jim bo priznana sposobnost in usposobljenost bo
glavno merilo cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 222/02
Ob-67196
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) sanacija kuhinjskih prostorov glavne
kuhinje, zamenjava talne in stenske keramike, instalacij, ventilacije, osvetljave, itd.,
B) zamenjava dotrajanih oken in notranjih
vrat na objektu Uprava, zamenjava radiatorjev, obnova svetil ter tal in oplesk vseh sten,
C) obnova transformatorja in dovodnega
kabla po posebnem projektu vključno z namestitvijo merilne garniture, ki omogoča
spremljanje in beleženje porabe električne
energije,
D) obnova sten in tlakov v veliki kletni
dvorani, vključno z zamenjavo oken in vrat.
Obnova ometov v stranskem hodniku in preureditev skladišča za živila,
E) sanacija fasade čelne strani glavnega
bolniškega objekta z vsemi fazami dela in
zamenjava kletnih oken s PVC.
Prijaviti se je možno na posamezno skupino oziroma skupine.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003, v treh obdobjih, in sicer:
– 1. obdobje od 1. 7. 2002 do 30. 9.
2002 za skupine A, B, C, D, in E,
– 2. obdobje od 1. 10. 2002 do 31.
12. 2002,
– 3. obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 6.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak;
dodatne informacije Albin Apotekar, inž.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/78-00-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
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26. 4. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo gradbena in obrtniška dela.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijavo: 6. 5. 2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
10. Pogoji financiranja in plačila in/
ali sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok od datuma prejema
računa.
11. 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,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecev ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vsa (100%) razpisana
gradbena in obrtniška dela iz skupine, za
katero se prijavlja na razpis,
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10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke«.
Naročnik bo v drugi fazi omejenega postopka opravil sestanek s kandidati za posamezne skupine. Udeležba na sestanku bo
obvezna, ker bodo morali kandidati v drugi
fazi predložiti:
– izjavo o seznanjenosti z razmerami na
objektih,
– izjavo o odgovornosti ponudnika v času izvajanja del,
– izjavo o zagotavljanju odprave napak v
garancijski dobi, ki je običajna za skupino
razpisanih del.
Naročnik bo v drugi fazi od kandidata, ki
bo izbran kot najugodnejši ponudnik za posamezno skupino zahteval tudi naslednja finančna zavarovanja:
– bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb 19. 6. 2002 do 9.
ure. Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 6. 2002.
14. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja
cena (skupna vrednost predračuna) za posamezno skupino.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa za 1. obdobje od 1. 7. 2002 do 20. 9. 2002 je
56,800.000 SIT, in sicer:
A) 18,500.000 SIT,
B) 18,600.000 SIT,
C) 5,600.000 SIT,
D) 4,300.000 SIT,
E) 9,800.000 SIT.
Naročnik bo priznal usposobljenost za
obdobje enega leta. V primeru, da naročnik
ne pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z oddajo
naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

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. 51/2/02
Ob-67057
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino sadje domače
ter za skupino agrumi, tropsko in lupinasto
in ostalo sadje;
2. Mercator, d.d. Market program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana – 2,840.708,15 SIT,
13. za skupino sadje domače –
1,606.809,05 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje – 442.405,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno kisana: 3,433.232,71 SIT; 2,840.708,15
SIT;
2. skupina sadje domače: 2,125.795
SIT; 1,606.809,05 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 475.889,02 SIT; 442.405,94
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 4. 2002
do 30. 4. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 400-00-1/2002
Ob-67076
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega materiala v letih 2002 in 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo – najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,058.580,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,945.990 SIT in 9,058.580,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Agencija RS za okolje
Ob-67097
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca.
2. Naslov naročnika: Prežihova 8, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire:13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, reference, druge ugodnosti, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Ogrin Matjaž s.p., Pekarna Por, Bezenškova 17, Ljubljana,
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
Videm Dobrepolje,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 d.d, Vinarska
c.5, Vipava,
– Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotniška 15, Šentjur,
– Jem – Jeseniške mesnine d.d., Spodnji plavž 14, Jesenice,
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so bile ponujene za posamezni artikel in ne za celotno realizacijo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Št. 02/2001
Ob-67107
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 22. 2. 2002 in 12. 3.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava medicinskih pripomočkov, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina B: material za inkontinenco,
podskupina 1: Simps’s d.o.o., Motnica 3,
1236, Trzin,
– skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 3: sredstva za čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov in pribora:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana,
skupina E: material za vakuumski odvzem krvi: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,
skupina F: infuzijski in transfuzijski sistemi, podskupina 1: infuzijski sistemi kapalni:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
skupina F: infuzijski in transfuzijski sistemi, podskupina 3: pribor za doziranje inf.
raztopin, transfuzijski sistemi: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 1: Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6120 Sežana,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 2: Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
skupina J: rokavice, podskupina 1: Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000
Ljubljana,
skupina K: ostali medicinski pripomočki,
podskupina 2: Apollonia d.o.o., Zaloška
155, 1000 Ljubljana,
skupina K: ostali medicinski pripomočki,
podskupina 5: Auremiana d.o.o., Partizanska 109, 6120 Sežana,
skupina N: endoproteze kolkov: Heli Pro
d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,
skupina P: osteosintetski material, podskupina 3: spongiozni vijaki: Heli Pro d.o.o.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
7. Pogodbena vrednost:
skupina B material za inkontinenco, podskupina 1 : 5,112.259,60 SIT,
skuina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 3: sredstva za čiščenje
in dezinfekcijo inštrumentov in pribora:
9,148.033,66 SIT,
skupina E: material za vakuumski odvzem krvi: 11,825.301,80 SIT,
skupina F: unfuzijski in transfuzijski sistemi, podskupina 1: infuzijski sistemi kapalni: 3,298.680 SIT,
skupina F: infuzijski in trransfuzijski sistemi, podskupina 3: pribor za doziranje
inf.
raztopin,
transfuzijski
sistemi:
1,041.535,60 SIT,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 1: 13,628.268 SIT,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 2: 3,711.316 SIT,
skupina J rokavice, podskupina 1:
4,776.946 SIT,
skupina K: ostali medicinski prpomočki,
podskupina 2: 1,394.230 SIT,
skupina K: ostali medicinski pripomočki,
podskupina 5: 1,726.316 SIT,
skupina N: endoproteze kolkov, skupina
P: osteosintetski material, podskupina 3:
spongiozni vijaki: 40,328.080,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:

skupina B: material za inkontinenco,
podskupina 1:10,
skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 3: sredstva za čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov in pribora: 4,
skupina E: material za vakuumski odvzem krvi: 5,
skupina F: infuzijski in transfuzijski sistemi, podskupina 1: infuzijski sistemi kapalni: 8, podskupina 3: pribor za doziranje
inf. raztopin, transfuzijski sistemi: 7,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 1: 6, podskupina 2: 6,
skupina J: rokavice, podskupina 1: 8,
skupina : ostali medicinski pripomočki,
podskupina 2: 6, podskupina 5: 7,
skupina N: endoproteze kolkov: 4,
skupina P: osteosintetski material, podskupina 3: spongiozni vijaki: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina B: material za inkontinenco,
podskupina
1:
35,033.182
SIT,
5,112.259,60 SIT,
skupina D: sredstva za higieno in dezinfekcijo, podskupina 3: sredstva za čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov in pribora:
9,593.115,20 IST, 9,148.033,60 SIT,
skupina E: material za vakuumski odvzem
krvi:
20,795.939,49
SIT,
11,825.301,80 SIT,
skupina F: infuzijski in transfuzijski sistemi, podskupina 1: infuzijski sistemi kapalni: 5,434.800 SIT, 3,298.680 SIT,
podskupina 3: pribor za doziranje inf. raztopin, transfuzijski sistemi: 4,179.476 SIT,
1,041.535,60 SIT,
skupina I: rtg filmi in kemikalije, podskupina 1: 15,178.000 SIT, 13,628.268
SIT, podskupina 2: 4,432.444 SIT,
3,711.316 SIT,
skupina J: rokavice, podskupina 1:
5,028.236 SIT, 4,776.946 SIT,
skupina K: ostali medicinski pripomočki, podskupina 2: 1,822.642,20 SIT,
1,394.230
SIT,
podskupina
5:
2,573.504,40 SIT, 1,726.316 SIT,
skupina N: endoproteze kolkov:
42,982.261 SIT, 37,637.913,65 SIT,
skupina P: osteosintetski material, podskupina 3: spongiozni vijaki: 46,325.801
SIT, 37,637.913,65 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, Ob-55963.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 68, z dne 17. 8. 2001,
Ob-55711.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 41/3-15/2001
Ob-67108
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. Datum izbire: 22. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prevozni anestezijski aparat z monitorjem.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena aparata, odzivni čas
servisiranja, garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pulmodata d.o.o., Balantičeva 9, 1239 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 9,650.512
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,175.000 SIT brez DDV,
9,650.512 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: 3. 4. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 462-02/9-02/0520-010 Ob-67120
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. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 14000 parov moških letnih in 13800 parov moških zimskih nogavic.
Dobava nogavic bo po razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po carinskih uradih
in na Generalni carinski urad.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “reference” predstavlja 20% vrednosti.
Cena se je preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 3,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 3,000.001 SIT do 6,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 6,000.001 SIT do 9,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 9,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje
naročnika in je prejel največje skupno število točk, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za predmet javnega naročila, za katerega se je prijavil.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za izdelavo moških nogavic – letnih in zimskih je bil izbrani ponudnik POLZELA tovarna nogavic d.d., Polzela.
7. Pogodbena vrednost:
– za moške letne nogavice 5,712.000
SIT,
– za moške zimske nogavice 5,961.600
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
moške
letne
nogavice
5,863.200 SIT in 5,712.000 SIT.
– za
moške
zimske
nogavice
5,961.600 SIT in 5,646.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 01/2002
Ob-67141
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/47-19-727.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: svetovanje, raziskovanje in izobraževanje na področju tržnih tveganj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v roku je prispela ena sama ponudba. Naročnik je odločil, da je ne
odpre do prejetja stališča Urada za javna
naročila (v nadaljevanju: Urad) glede možnosti, da sme v konkretnem primeru nadaljevati postopek s pogajanji z edinim
ponudnikom. Posledično je naročnik sprejel dva pogojna sklepa, in sicer, da v primeru vztrajanja Urada postopek ponovi,
oziroma, da v primeru Uradovega soglasja ali molka po izteku sedemdnevnega
roka z edinim ponudnikom začne postopek s pogajanji. Glede na dejstvo, da naročnik stališča Urada v navedenem roku
ni prejel, ugotovil pa je, da prejeta ponudba ustreza razpisnim pogojem, je izbral
edinega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Softdata d.o.o., Preradovičeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,950.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 7. 2.
2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Banka Slovenije
Št. 321-06-41/2002
Ob-67142
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dodatne nadomestne ušesne znam-

ke za označevanje govedi; različni kraji
po Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena; izbrani ponudnik je
zadostil vsem pogojem, cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Golias labortehnika,
Hinko Golias s.p., Groharjeva 6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek je bil izveden v skladu s 3.
točko 20. člena v povezavi z 2. točko 20.
člena in 1. točko 84. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 01/02
Ob-67158
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: plinsko olje D2, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. komercialni popust za liter D2: do 95
točk,
2. plačilni rok: do 5 točk;
naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je
prejel največje število točk po zgoraj navedenih merilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,709.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,762.500 SIT in 15,709.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 09/MM/04-02
Ob-67197
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-2442,
telefon št. 01/474-2441.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava postroja za zamenjavo
DV vrvi.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave (5.
točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: BONA d.o.o., Tržaška
121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,942.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 13
Ob-67275
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za pošto Kanal.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o. Koroška 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,490.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,050.230 SIT (brez DDV),
6,490.000 SIT (brez DDV).
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. 13, z dne 15. 2.
2002, Ob-64065.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 6
Ob-67276
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža pošte
Ljubljana–Šiška.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komin Inženirig, d.o.o.
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,765.716
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,013.716 SIT, 8,765.716 SIT
(brez DDV).
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. 6, z dne 25. 1.
2002, Ob-62887.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 12
Ob-67277
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za pošto Kranj Primskovo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o. Koroška cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,172.563
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,577.599 SIT, 5,172.563 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. 13 z dne 15. 2.
2002, Ob-64066.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 11/02
Ob-67307
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vijačnega materiala za sanacijo TA 2, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni prejel nobene
ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
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: 8. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-67335
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: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava osebnih računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ATR d.o.o., Linhartova
49a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,764.616
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,220.252 SIT, 15,764.616 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: zahteva je bila poslana 5. 4. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 52-336-55/02
Ob-67343
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in inštalacija nevrofiziološkega sistema za evocirane potenciale in
elektromiografijo v okvirni vrednosti
8,500.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, tehnične
zmogljivosti do 25 točk, garancijska doba
do 5 točk, najugodnejši ponudnik je bil izbran, ker je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medistar, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,148.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,331.834,50 SIT, 11,148.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo Ljubljana
Št. 127/2001
Ob-67410
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Grosuplje.
2. Naslov naročnika: 1290 Grosuplje,
Ob Grosupeljščici 28.
3. Datum izbire: 22. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sveže sadje in zelenjava,
2. zmrznjeno sadje in zelenjava,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina,
5. ribe,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. testenine,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. splošno prehrambeno blago,
10. alkoholne in brezalkoholne pijače,
11. pralna sredstva za pranje perila,
12. čistilna sredstva za prostore,
13. čistilna sredstva za posodo,
14. sanitetni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena v sklopu.
Naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika za blago v sklopu 14 (sanitetni material), ker ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb.
Naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika za blago v sklopih 12. in 13. ker je bil
v I. fazi vložen zahtevek za revizijo javnega
naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina Kmetijska zadruga “Krka”
z.o.o. Novo mesto,
2. skupina Brumec-Ručigaj, d.o.o., Meneš,
3. skupina Pugelj Franc s.p., Trgovina
na drobno meso – delikatesa, Ljubljana,
4. skupina Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana,
5. skupina Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
6. skupina Dolenjske pekarne d.d., Novo mesto,
7. skupina Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
8. skupina Mlekarna Celeia mlekarstvo
in sirarstvo, Arja vas,
9. skupina Mercator d.d., Ljubljana,
10. skupina Kmetijska zadruga Metlika,
z.o.o., Metlika,
11. skupina Henkel - Ecolab d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 5,077.785 SIT,
2. skupina: 1,126.874 SIT,
3. skupina: 11,152.097 SIT,
4. skupina: 3,566.185 SIT,
5. skupina: 350.238 SIT,
6. skupina: 2,366.772 SIT,
7. skupina: 918.080 SIT,
8. skupina: 2,438.554 SIT,
9. skupina: 6,998.312 SIT,
10. skupina: 1,460.312 SIT,
11. skupina: 2,805.940 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajalcev.
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9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 7,686.878 SIT, 5,077.785
SIT,
2. skupina: 1,634.497 SIT, 1,126.874
SIT,
3.
skupina:
13,976.058
SIT,
11.152.097 SIT,
4. skupina: 4,201.147 SIT, 3,566.185
SIT,
5. skupina: 488.000 SIT, 350.238 SIT,
6. skupina: 4,167.000 SIT, 2,366.772
SIT,
7. skupina: 1,259.184 SIT, 918.080
SIT,
8. skupina: 2,529.444 SIT, 2,438.554
SIT,
9. skupina: 7,311.648 SIT, 6,150.643
SIT,
10. skupina: 1,503.217 SIT, 1,460.312
SIT,
11. skupina: 301.609, 278.386 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: tajništvo zavoda, tel. 01/78-64-599.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 105-106/2001 z dne 21. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Dom starejših občanov Grosuplje

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. 400-07-3/01
Ob-67074
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hudournika Boben od km 2+856 do km 2+945.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,500.018
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,819.319,60 SIT; 25,500.018
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 40002-4/01
Ob-67075
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Vipave na območju mesta Miren, levi breg od km
2+220 do km 2+480.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
17,418.151,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,330.911 SIT; 16,808.060,99
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponovljeni javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: prvi javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55506.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 400-05-1/2002
Ob-67146
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 478-40-00.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 29. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava piezometrov za
stalno vzorčevanje podtalnice na Ljubljanskem polju.
Kraj izvedbe: vzhodno od vodarne Hrastje in južno od naselja Šmartno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 2. točki 1. odstavka 20. člena ZJN,
merila za izbiro končne ponudbe pa so bila
ponudbena cena, reference in trajanje razpisanih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GEOT, d.o.o., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena
vrednost:
15,085.707,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,085.707,90 in 17,094.292,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Agecija RS za okolje
Št. 7/G
Ob-67184
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o. in
Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
Slomškov trg 10, Maribor in Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 .
3. Datum izbire: 5. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno obtniška dela
pri izgradnji poslovnega objekta v Kisovcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 75% in kakovost izvajalca 25%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GD Podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Dolska 9, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena
vrednost:
87,003.795,02 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe:
101,556.010,60 SIT (brez DDV) in vrednost najnižje ponudbe: 87,003.795,02 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 8, z dne 1. 2. 2002,
Ob-63248.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 4/G
Ob-67183
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
Maribor, štev. telefaksa 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri finalizaciji prostorov pošte 3215 Loče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o. Koroška
118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
17,483.463,07 SIT (brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 22,806.508,10 SIT
(brez DDV) in najnižja ponudbena cena
17,483.463,07 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 6 z dne 25. 1. 2002, Ob-62824.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

7. Pogodbena
vrednost:
128,278.715,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
130,934.152,00
SIT;
127,209.726,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v pogodbeni vrednosti je vštet 1%
višji DDV .
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Občina Miren–Kostanjevica

Št. 4/G
Ob-67182
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
Maribor, 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 21. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
dela in instalacijska dela na objektu novi
poštni center Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d. Ljubljanska
69, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
1.190,649.119 SIT (brez DDV) .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena: 1.474,691.309 SIT (brez
DDV) in najnižja cena: 1.190,649.119 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 105-106 z dne 21. 12. 2001,
Ob-60992.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 0512/3-308/81-01
Ob-67322
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja garaž na objektu PPP Tezno - PU Maribor.
Naročilo obsega:
I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. elektro instalacije,
IV. vodovod,
V. prezračevanje.
Kraj izvedbe: Postaja prometne policije
Tezno, Policijska uprava Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
10 pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb, od katerih sta bili izločeni dve ponudbi, ker ponudnika v ponudbah nista predložila vseh zahtevanih dokumentov. Naročnik
je pri analizi ponudb ugotovil, da ponudbe
štirih ponudnikov ne ustrezajo v celoti zahtevam predmetne razpisne dokumentacije, zato so bile le-te izločene iz nadaljnje
analize. Ostale ponudbe so pravilne, primerne in sprejemljive. Naročnik je izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, izkušnje vodje del in finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje d.d., Mariborska c. 40, 2360 Radlje.
7. Pogodbena
vrednost:
70,558.541,59 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer v višini 4,35% od skupne
ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,166.543,60 SIT z vključenim DDV,
70,558.541,59 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54561.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 89/2001-4
Ob-67185
1. Naročnik: Občina Miren–Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren–Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja spomenika braniteljem zahodne meje na Cerju, hrib
Cerje nad naseljem Lokvica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena 85%,
reference 10%, plačilni rok 5%. Izbrana je
bila ponudba, ki je po navedenih merilih
prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/02
Ob-67334
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: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Koper - Lendava, odsek Klanec - Ankaran; viadukt Bivje in
ostali premostitveni objekti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1.1.1 Viadukt Bivje - CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje;
– sklop 1.1.2 Ostali premostitveni objekti - J.V. SCT d.d. Slovenska 56, 1000
Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska 3, 5270
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1.1.1 Viadukt Bivje 1.884,532.300 SIT;
– sklop 1.1.2 Ostali premostitveni objekti - 1.305,747.076,23 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1.1.1 Viadukt Bivje - 4;
– sklop 1.1.2 Ostali premostitveni objekti - 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1.1.1
Viadukt
Bivje
2.602,045.983,06 SIT, 1.884,532.300 SIT;
– sklop 1.1.2 Ostali premostitveni objekti
1.621,461.415,90
SIT,
1.305,747.076,23 SIT.
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 Uradnem listu RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-67060
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
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3. Datum izbire: 21. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fotokopiranje in razmnoževanje, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Birostroj Computers,
d.d., Mladinska 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 17,167.703
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,999.037,20 SIT z DDV;
17,167.703 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 4.
2002 do 31. 12. 2005.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-67062
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5-elektroinštalaterstvo,
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,550.429,60
SITz DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,553.300 SIT z DDV; 2,550.429,60
SITz DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 3.
2002 do 5. 4. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-67106
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: 15. 1. 2002.

4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VTG-LEHKERING AG,
Nagelsweg 34, D-20097 Hamburg, Zvezna
republika Nemčija.
6. Vrsta in obseg storite: najem
9.528 m3 rezervoarskega prostora za
skladiščenje neosvinčenega motornega
bencina NMB 95.
7. Pogodbena vrednost: 463.060EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,50
EUR/mes/m3,
1,35
EUR/mes/m3.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 40-41, z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 11, z dne 16. 2. 2001,
Ob-43771.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov
Ob-67110
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: 15. 1. 2002.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VTG – Lehnkering AG,
Nagelsweg 34, D-20097 Hamburg, Zvezna
republika Nemčija.
6. Vrsta in obseg storitev: najem
19.313 m3 rezervoarskega prostora za
skladiščenje dieselskega goriva.
7. Pogodbena vrednost: 799.558 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,19
EUR/mes/m3,
1,15
EUR/mes/m3.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
št. 40-41, z dne 25. 5. 2001, Ob-49096.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list št. 11, z dne 16. 2. 2001,
Ob-43771.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 4. 2002.
Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov
Št. 09/02
Ob-67168
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija
vrečastega filtra 1 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 5. točko 110. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: BWF Textil Gmbh &
Co.KG Bahnhofstrasse 20, Postfach 11 20,
D – 89362 Offingen.
7. Pogodbena
vrednost:
75,953.102,20 SIT (339.600 EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 1
Ob-67181
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 15. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: javni natečaj za izbiro oblikovalca priložnostne
poštne znamke z motivom nogomet in
redne znamke “Slovenija – Evropa v malem” z motivom vratnega portala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: komisija za znamke in celine ni izbrala nobenega motiva, zato ni bil
izbran noben izvajalec oblikovanja znamk.
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: 8.
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. 3-4 z dne 18. 1.
2002, Ob-62579.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 551/01
Ob-67203
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov Splošne bolnišnice Novo mesto.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek je zaključen brez
dodelitve naročila zaradi reorganizacije procesov dela znotraj zavoda.
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: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 5
Ob-67278
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje brošur za LX telegrame.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DELO TČR, d.d. Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,378.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,550.000 SIT, 14,378.000 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. 6 z dne 25. 1.
2002, Ob-62888.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 010/2001-220-11/2001 Ob-67330
1. Naročnik: Ministrstvo za promet –
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, tel. 473-46-00, faks 431-60-35,
urscl@caa-rs.si.

3. Opis projekta: fizično varovanje objekta (poslovna zgradba) na Kotnikovi
19a, Ljubljana in izvajanje varnostno-receptorske službe (številka kategorije 23 in
27 po predmetni prilogi 1B).
4. Število udeležencev: 3.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Sintal d.d., Zaloška 143, 1000 Ljubljana.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 106 z
dne 21. 12. 2001; Ob-60872.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2002.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo,
Ljubljana

Podelitev koncesij
Dopolnitev
Ob-67353
Naročnik Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, objavlja spremembo in dopolnitev javnega razpisa za podelitev koncesije
za oglaševanje na posameznih vizualno komunikacijskih objektih, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 16/02, in sicer:
– v 3. točki se podtočka 2 javnega razpisa pravilno glasi:
»2. vrste VKO in število lokacij:
– veliki pano za jumbo plakate ali roto pano – tri lokacije,
– city light na avtobusnih postajah –
18 lokacij,
– table za plakatiranje – 16 lokacij,
kot jih določa Odlok o oglaševanju v
občini Miklavž na Dravskem polju.«
– točka 9. (a) – podaljša se rok za oddajo ponudb – ponudbe je potrebno oddati do
10. 5. 2002 do 12. ure,
– točka 10 – spremeni se datum odpiranja ponudb – datum odpiranja ponudb je
13. 5. 2002 ob 12. uri,
– točka 16 – datum do katerega mora
veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj do 30. 7. 2002, predvideni
datum odločitve o izbiri je 20. 5. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 40510-1/02
Ob-67145
1. Naročnik – koncedent: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
01/722-01-00.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe javna razsvetljava.
3. Gospodarsko javno službo javna razsvetljava na območju Občine Domžale lahko izvaja praviloma en koncesionar.
4. Koncesijska pogodba se sklene za 5
let.
5. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis.
6. Polni naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
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Domžale, Oddelek za gospodarske javne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajništvo.
7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000
SIT, številka TRR 01000-0100001457,
sklic – javni razpis – javne razsvetljava.
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2002 do 12.
ure.
9. Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: menica v višini 1 mio SIT.
11. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni
razpis – Koncesija za izvajanje GJS javna
razsvetljava”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Domžale, Oddelka za gospodarske javne
službe, Savska 2 (Gasilski dom), Domžale,
I. nadstropje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa koncesijske pogodbe.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma dokazi, ki jih mora predložiti:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po
4. členu Zakona o gospodarskih družbah
ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov,
– da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi leti
delovnih izkušenj v elektro-tehnični stroki,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj
IV. stopnjo strokovne izobrazbe elektro-tehnične ali druge ustrezne smeri,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav,
– da razpolaga z ustreznimi poslovnimi
prostori,
– da zagotavlja strokovno in kadrovsko
usposobljenost za vodenje katastra javne
službe ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali
občini,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času,
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti,vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
15. Merila za dodelitev naročila:
– skupna cena storitev – (A) 60%,
– skupna cena režijskih ur – (B) 20%,
– velikost odstotka za intervencijske posege – (C) 10%,
– reference 10%.
16. Datum odposlane zahteve za objavo
v Uradnem listu RS: 5. 4. 2002.
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17. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja se postavijo pisno in pošljejo
na naslov naročnika, faks 01/721-40-05.
Občina Domžale

Javni razpisi
Ob-67321
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik
in financer programa, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. l. SRS, št.
18/76), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01 in
66/01), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
javni razpis
za izbor programov in izvajalcev
poklicne rehabilitacije invalidov in
drugih težje zaposljivih brezposelnih
oseb za leto 2002
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, telefaks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev:
Predmet javnega razpisa je izbor programov in izvajalcev poklicne rehabilitacije v
letih 2002. Programi poklicne rehabilitacije
so sestavni del programov usposabljanja in
zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih brezposelnih oseb. Cilji izvajanja
teh programov so ustvarjanje pogojev oziroma izenačevanje možnosti za zaposlovanje
invalidov in težje zaposljivih oseb. Predmet
razpisa sta naslednja programska sklopa:
A) rehabilitacijsko ocenjevanje sposobnosti za delo, predpoklicna in psihosocialna rehabilitacija ter svetovanje in spremljanje, ki zajema oceno ravni rehabilitantovih
sposobnosti, znanj, delovnih navad, interesov itd., oceno socialne in delovne prilagodljivosti, oblikovanje mnenja o njegovih
zaposlitvenih možnostih, izbor ustreznega
dela, analizo delovnega mesta, načrt njegove prilagoditve in potrebnih tehničnih pripomočkov; kontinuiran in koordiniran proces
predpoklicne in psihosocialne rehabilitacije
ter samo poklicno rehabilitacijo.
B) programi delovne in socialne vključenosti invalidov in težje zaposljivih, namenjeni razvoju in obvladovanju veščin, znanj in
navad za opravljanje konkretnih del in nalog
in povečanju prilagoditvenih sposobnosti
posameznika.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo spodnje pogoje:
1. da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
2. da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali je pre-

nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
3. da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
4. da je usposobljen za delo z invalidi in
s težje zaposljivimi osebami in zadovoljuje
minimalne kadrovske in tehnične pogoje za
izvajanje programov poklicne rehabilitacije
in sicer:
– ima strokovne delavce, ki imajo strokovno izobrazbo ustrezno vsebini programa: defektologi, psihologi, socialni delavci,
zdravniki ustrezne specialnosti, delovni terapevti, tehnologi, specialni pedagogi, mentorji z najmanj dve leti delovnih izkušenj na
tem področju,
– minimalne tehnične pogoje prilagojene potrebam ciljne skupine v smislu dostopnosti, povezanosti z javnimi prometnimi
sredstvi, prilagojenosti stavbe, opreme fizičnim, psihičnim in zdravstvenim potrebam
in zmogljivostim,
5. da predloži izdelan program poklicne
rehabilitacije, v katerem opredeli ciljno skupino, vsebino, naloge svojih strokovnih delavcev, trajanje programa, ceno in strukturo
stroškov ter ostale elemente, opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v
programe:
– invalidne brezposelne osebe,
– težje zaposljive brezposelne osebe z
ovirami in posebnimi potrebami, ki izhajajo
iz bolezni, okvare ali funkcijske omejitve.
Merila za ocenjevanje vlog
Pri ocenjevanju vlog bo strokovna komisija upoštevala naslednja merila:
Za programski sklop A:
Kriteriji

Maksimalno
št. točk

Programska vsebina
Cena
Izvajalec
Usposobljenost in reference
izvajalca
Reference strokovnih delavcev
Materialno tehnični pogoji
Skupaj

20
20
35
20
15
25
100

Za programski sklop B:
Kriteriji

Maksimalno
št. točk

Programska vsebina
Cilji in učinki
Metode dela in spremljanje
Organizacija dela in terminski načrt
Izvajanje v več območnih službah
ZRSZ
Cena
Izvajalec
Usposobljenost in reference
izvajalca
Reference strokovnih delavcev
Materialno tehnični pogoji
Skupaj

40
15
15
5
5
20
20
10
10
20
100

Izbrani bodo izvajalci tistih programov, ki
bodo zbrali najmanj 60 točk. V primeru da
bodo izbrani programi in izvajalci presegli
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razpisano vrednost, bodo sredstva razdeljena v sorazmerju z zbranimi točkami.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in predvideno število udeležencev programa: okvirna višina sredstev tega razpisa je v letu 2002
– 250,000.000 SIT in se bo financirala iz
proračunske postavke 7025.
4. Vsebina vloge
Vlagatelj mora v prijavi na javni razpis
predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izdelan program z vsemi elementi, določenimi z razpisno dokumentacijo,
– vse ostale priloge, opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
vloge,
– potrdilo, da vlagatelj ni v postopku sodne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma oddaje vloge,
– potrdilo davčnega organa o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje vloge,
– odločbo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– fotokopije dokazil o strokovni izobrazbi članov strokovnega tima,
– vzorec individualnega poročila o udeležencu,
– na vseh straneh parafiran v razpisni
dokumentaciji priložen vzorec pogodbe.
5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletnih
straneh
Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
6. Oddaja vlog
Popolne vloge v skladu z razpisnimi navodili se oddajo osebno ali po pošti v zaprti
ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge
morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz priloge 1 razpisne dokumentacije. Vloge ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo ovojnice nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Datumi odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 20. 5. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
ZRSZ, Ljubljana, Glinška 12. Odpiranje vlog
bo javno. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče centralne službe
ZRSZ do dne 15. 5. 2002 do 12. ure ali
oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 15. 5. 2002 do 24. ure.
8. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dneh od odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-67381
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na pod-
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lagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) ter Programov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2002,
ki so bili sprejeti na seji Vlade Republike
Slovenije dne 28. 2. 2002 in Programa javnih del za leti 2002 in 2003, ki je bil sprejet
na seji Vlade Republike Slovenije dne 28.
12. 2001.
javni razpis
za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za obdobje 5. 5.
2002 do 31. 12. 2003 na področju
Območnih služb ZRSZ Maribor in
Murska Sobota
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev:
Predmet javnega razpisa:
je izbira programov javnih del za obdobje od 5. 5. 2002 do 31. 12. 2003, ki so
namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti brezposelnih oseb in se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih, kmetijskih in drugih programov.
Predlagatelji vlog:
Vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička
in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence.
Pogoji, ki jih morajo programi izpolnjevati:
– organizirani so lahko le za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in
s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence,
– imeti morajo naročnika in izvajalca.
Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela. V
kolikor je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela mora pridobiti mnenje o
javnem interesu od lokalne skupnosti, kadar izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti lokalne skupnosti pa od pristojnega ministrstva.
Izvajalec mora biti registriran za izvajanje
del, ki se bodo izvajala v okviru programa
javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
– imeti morajo zagotovljene vire financiranja.
Delodajalci ali druge organizacije na razpis ne morejo predložiti programov, za izvajanje katerih so viri financiranja v letu 2002
in 2003 zagotovljeni v celoti iz drugih javnih
razpisov ali drugega javnega vira.
V javna dela se bodo v letu 2002 in
2003 lahko vključevale naslednje brezposelne osebe:
– dolgotrajno brezposelne osebe nad 1
leto prijavljene na zavodu,
– brezposelne osebe starejše od 50 let,
– mladi do 26 let, ki so na zavodu prijavljeni več kot 6 mesecev,

– težje zaposljive brezposelne osebe v
skladu s pravilnikom APZ (Ur. l. RS, št.
64/01), ki so:
– starejše od 50 let, na zavodu prijavljene več kot 6 mesecev,
– starejše od 45 let, imajo srednjo strokovno izobrazbo ali manj in so dolgotrajno
brezposelne osebe,
– brezposelne osebe pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima
za posledico statusa invalidnosti,
– invalidne brezposelne osebe,
– brezposelne osebe, ki same skrbijo za
enega ali več otrok, ki so stari manj kot 15
let ali katerih zakonec je brezposeln,
– brezposelne osebe pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost ali
– so brez izobrazbe, kvalifikacije ali delovnih izkušenj.
Na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS (sklep MDDSZ Ur. l.
RS, št. 67/01), se bodo lahko v javna dela
vključevale tudi druge brezposelne osebe.
Vključitev v javno delo lahko traja največ
eno leto in se lahko podaljša, če brezposelni
osebi ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve. V skladu s stanjem na trgu
dela so to predvsem ženske starejše od 50
let, moški starejši od 55 let ter invalidi.
Merila za izbor programov:
Merilo

Maks. število

1. Možnost vključitve
ciljnih skupin brezposelnih
oseb
30 točk
2. Primernost programa,
da se izvaja kot javno delo 20 točk
3. Vsebina programa (vsebina
programa in cilji iz 3
vidikov: z vidika
brezposelne osebe, izvajalca
in lokalne skupnosti
oziroma širšega okolja
30 točk
4. Reference programa
(čas dosedanjega izvajanja,
izhodi v zaposlitev)
30 točk
5. Število predvidenih
vključitev
30 točk
Skupaj
140 točk
Minimalno število točk,
da se program izbere
40 točk
Program se izbere, kolikor na prvih treh
merilih zbere najmanj 40 točk, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 10 točk,
– na 3. merilu najmanj 20 točk.
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 40 točkami, v primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev, pa bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev tega razpisa je v letu 2002 –
660,000.000 SIT, od tega za Območno
službo ZRSZ Maribor 495,000.000 SIT in
za Območno službo ZRSZ Murska Sobota
165,000.000 SIT, v letu 2003 pa skupaj
528,000.000 SIT in se bodo financirala iz
proračunske postavke 7029 – Javna dela.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 5. 5.
2002 do 31. 12. 2003.
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5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: rok predložitve vlog je vsak 5. oziroma 20. v mesecu. Prvi rok predložitve je 5. 5. 2002, zadnji rok pa 5. 8. 2002.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti Območni službi ZRSZ Maribor in Murska Sobota.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov:
Območna služba Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 3, p.p. 21, 9000 Murska
Sobota.
Območna služba Maribor, Gregorčičeva
ul. 37, p.p. 231, 2001 Maribor.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za obdobje 5. 5. 2002 do 31. 12.
2003 na področju Območnih služb ZRSZ
Maribor in Murska Sobota.
Upoštevajo se vloge s poštnim žigom do
vključno 5. v mesecu oziroma do vključno
20. v mesecu. Kolikor 5. oziroma 20. v
mesecu ni delovni dan, se šteje za rok prvi
naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo oddane osebno morajo biti v vložišču pristojne
službe Zavoda na navedene datume do
12. ure.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 8. 2002, kolikor bodo še razpoložljiva sredstva.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog,
če je v javnem razpis predvideno zaporedno odpiranje le teh: odpiranje vlog ne bo
javno in bo izvedeno v roku najkasneje sedem dni od rokov opredeljenih za predložitev vlog.
7. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.
8. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v
vložiščih Območnih služb ZRSZ Maribor in
Murska Sobota v času uradnih ur. Dostopna je tudi na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 321-13-22/2002
Ob-67128
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 135.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00) in 5. člena Uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
morskega in sladkovodnega ribištva (Uradni
list RS, št.28/02).
javni razpis
1. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje programov za:
– podpore izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg,
– podpore izgradnje in ureditve objektov za predelavo sladkovodnih rib za
trg v skladu z veterinarsko sanitarnimi
predpisi.
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2. Višina in namen sredstev
Namen sredstev je določen z Uredbo o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj morskega in sladkovodnega ribištva
(Uradni list RS, št. 28/02) in je določen s
proračunsko postavko:
PP 1449- podpora izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib za trg in
podpora izgradnje in ureditve objektov za
predelavo sladkovodnih rib za trg v skladu z
veterinarsko sanitarnimi predpisi, ki znaša
skupaj 27,775.495 SIT.
3. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencij po tem razpisu
so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost ribištva, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem
razpisu.
Pogoji so naslednji:
– predložitev programa novogradnje ali
ureditve objekta (investicijski program) in dokončnega gradbenega oziroma enotnega
dovoljenja za gradnjo objekta za vzrejo sladkovodnih rib za trg ali za predelavo sladkovodnih rib oziroma pravnomočne odločbe o
dovolitvi priglašenih del, če gre za obnovo
oziroma ureditev obstoječega objekta;
– pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra star največ dva meseca;
– samostojni podjetniki morajo predložiti potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi pristojni davčni urad;
– s posamezno vlogo se lahko za isti
namen in z istim programom kandidira na
javni razpis samo enkrat;
– pri izbiri vlog za subvencioniranje izgradnje zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih
rib za trg se bodo upoštevali investicijski
programi nad 5000kg letne proizvodnje;
– pri izbiri vlog za subvencioniranje vlog
za predelavo sladkovodnih se bodo upoštevale vloge z kapaciteto vzreje 5000kg ali
več.
3. Merila za izračun podpore
Osnova za izračun je predračunska vrednost projekta in letna kapaciteta vzreje oziroma predelave rib, ki je sestavni del dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja,
oziroma pravnomočne odločbe o dovolitvi
priglašenih del, če gre za obnovo oziroma
posodobitev obstoječega objekta.
Sredstva se bodo dodelila za podporo
investicijam, ki so se pričele po 1. 1. 2000.
Višina podpore znaša do 25% višine predračunske vrednosti. Do te višine je potrebno predložiti potrjene originalne račune o
nabavljenem materialu, opremi ter opravljenem delu.
Z upravičenci bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo pogodbe o koriščenju sredstev.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa,
vsak delavnik med 8. in 12. uro, pri Damjani
Rožič, v sobi št. 804, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 (tel. 01/478-91-44).
6. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis ribištvo«, morajo prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,

58, do vključno 30. 8. 2002. Vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva po tem
roku, bodo zavržene kot prepozne. Vloge,
ki ne bodo vsebovale v razpisu zahtevane
dokumentacije, bodo zavržene kot nepopolne.
Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo za ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 6. 9. 2002
ob 13. uri, v sejni sobi št. 735, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana, Dunajska 56, 58.
8. Obvetilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 3351-10/2002/4

Ob-67194

Javni razpis št. 3351-10/2002
za sofinanciranje projektov
spodbujanja, razvoja, uporabe in
razširjanja elektronskega poslovanja v
javni upravi (S6/1) – Sofinanciranje
elektronskega poslovanja lokalnih
skupnosti SEPLS-S Priprava
strateškega dokumenta uvajanja
elektronskega poslovanja v lokalne
skupnosti (e-občina)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/478-80-00,
faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev
a) Predmet
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja elektronskega poslovanja v občini.
Ministrstvo bo s sofinanciranjem povečevalo uporabo informacijsko komunikacijskih
tehnologij (IKT) in storitev elektronskega poslovanja (e-storitev) katerih osnovni cilj je
povečati in olajšati dostopnost do informacij
javnega značaja, povezovanje javnopravnih
evidenc, razvoj storitev elektronskega poslovanja za potrebe prebivalcev in posredno prispevati k modernizaciji občinskih uprav. Dokumenti, rešitve, aplikacije in (so)odvisno gradivo, ki bodo razviti na način tovrstnega sofinanciranja morajo biti dostopni
in na voljo za javno in splošno uporabo. Cilj
naloge je priprava strateškega načrta uvajanja elektronskega poslovanja v občine do
leta 2005. Strateški načrt mora na podlagi
predstavljenih izhodišč in ciljev vsebovati tudi nabor možnih e-storitev in podrobne predloge izvedbenih projektov uvajanja elektronskega poslovanja na občinski ravni.
b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le posamezne občine oziroma njihove različne oblike interesnega združevanja. Posamezni
subjekti (občine) so vzpodbujeni da prijavijo
skupno ponudbo. Ponudnik, ki nima na voljo ustreznih strokovnjakov, lahko za celo
nalogo ali samo za posamezne dele najame
(pod)izvajalce. Prijavitelji lahko na ta javni
razpis prijavijo le projekt, ki je koordiniran in
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zaključen v času do 20. novembra 2002 in
ki je namenjeni delovanju njih samih. Prijavitelj mora za izvajanje projekta zagotoviti najmanj 20% lastnih sredstev.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na podlagi naslednjih meril:
a) primernost predlagane metodologije dela, opis ciljev in rezultatov,
b) krog potencialnih uporabnikov: število občin in število prebivalcev,
c) stopnja sovpadanja s strategijo ministrstva in ostalimi ustreznimi domačimi in
tujimi usmeritvami, strategijami in projekti,
d) kvalifikacije in izkušnje ključnih
oseb:
– kvalifikacije in izkušnje vodje projektne skupine (podatki morajo vsebovati
kratek opis vsaj treh izvedenih podobnih
projektov),
– kvalifikacije in izkušnje ostalih ključnih oseb projektne skupine (podatki morajo
vsebovati kratek opis vsaj treh izvedenih podobnih projektov),
– kvalifikacije in izkušnje (pod)izvajalcev (gospodarske družbe oziroma svetovalci posamezniki morajo podati kratek opis
vsaj petih izvedenih podobnih projektov s
podatki o naročniku.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa (brez lastnih
sredstev ponudnika) znaša 8,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
20. novembra 2002, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 26. aprila 2002 do 10. ure, ne glede na
način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).
d) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – S6/1 Sofinanciranje projektov
spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja
elektronskega poslovanja v javni upravi– Sofinanciranje elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti SEPLS-S Priprava strateškega dokumenta uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občina)”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika neposredno po preteku roka za oddajo vlog, 26. aprila 2002. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
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7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne
odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mid v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
petka 19. aprila 2002. Dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10.
ure, na sedežu Ministrstva za informacijsko
družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana, tel.
01/478-83-70, faks 01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. mag. Bojan Stanonik,
e-pošta: bojan.stanonik@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 3350-4/2002-4

Ob-67195

Javni razpis
CDI 2002/1
Civilno družbene iniciative
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), Langusova 4, 1508
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00,
faks
01/478-83-75,
http://www.gov.si/mid,
e-pošta:
mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki državne pomoči
Na razpisu za sofinanciranje lahko sodelujejo prijavitelji katerih projekti zagotavljajo
večjo dostopnost civilne družbe do informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT).
Namen javnega razpisa je vzpodbuditi in
pospešiti uporabo IKT pri segmentih populacije oziroma pri skupinah državljanov (v
nadaljevanju ciljne skupine), ki imajo zaradi
raznih ovir (zdravstvenih, socialnih) otežen
dostop do IKT in sodijo v pojmovanju demokratične informacijske družbe med diskriminirane. Želimo sofinancirati projekte, ki bodo vzpodbujali vključevanje različnih ciljnih
skupin ter civilno družbenih iniciativ v procese ekonomije temelječe na znanju. S tem
želimo vzpodbujati razvoj, višjo stopnjo uporabe in olajšan dostop do informacijske tehnologije za vse in v čim večji meri odpraviti
izključevanje iz informacijske družbe.
Ministrstvo za informacijsko družbo bo
sofinanciralo projekte katerih osnovni cilj bo
povečati in olajšati dostopnost do IKT za
ciljne skupine državljanov in državljank ter
bodo v skladu s cilji in nalogami MID
(http://www.gov.si/mid). Vsebina javnega
razpisa je sofinanciranje razvoja orodij in/ali
okolij, ki bodo namenjena ciljnim civilno družbenim skupinam in jim bodo omogočala
javen, brezplačen dostop ter uporabo informacijske tehnologije.
a) Merila za vrednotenje prispelih ponudb:
Kvaliteta projekta
– X1: metodološki pristop, inovativnost,
trajnostni učinki,
– X2: skladnost s cilji in nalogami MID,
– X3: vključenost v okolje.

Usposobljenost in reference izvajalca:
– X4: usposobljenost in reference izvajalca.
Stroškovnik projekta:
– X5: konsistentnost in ekonomičnost
stroškov projekta.
b) Skupna okvirna predvidena sredstva:
45,000.000 SIT, od tega:
– 20,000.000 SIT izplačljivih v letu
2002,
– 25,000.000 SIT, izplačljivih v letu
2003.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj projekta:
– predložena mora biti izjava prijavitelja,
da za isti namen ne bo dobil sredstev iz
drugih proračunskih virov ter navedeni predvideni viri financiranja;
– predmet javnega razpisa mora predstavljati celovit projekt, ki mora biti v celoti
realiziran do 15. 10. 2002 oziroma 30. 3.
2003;
– na razpis se lahko prijavijo pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji, ki interesno združujejo ciljne skupine in pravne
osebe, katerih dejavnosti vključujejo vzpodbujanje uporabe IKT, dostopa do informacij
in storitev na svetovnem spletu ter usposabljanje za informacijsko družbo;
– prijavitelji morajo predložiti izpisek iz
ustreznega registra in fotokopijo statuta s
katerim dokazujejo status prijavitelja in iz
katerega nedvoumno izhaja neprofitna narava prijavitelja oziroma, da osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna proizvodnja blaga in
storitev. Izpisek ne sme biti starejši od 6
mesecev.
4. Rok, do katerega morajo biti predloženi računi, ki so podlaga za sofinanciranje,
je 15. 10. 2002 oziroma 31. 3. 2003.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 6. 5. 2002 do 10. ure, ne glede na
način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – CDI2002/1: Sofinanciranje projektov civilno družbenih iniciativ”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev subvencij: 6. 5. 2002.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
45 dni od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu http://www.gov.si/mid
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
3. 5. 2002.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova
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4, Ljubljana oziroma na tel. 01/478-83-86,
kontaktna oseba Vesna Prodnik Pepevnik,
elektronski naslov: vesna.prodnik@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-67198
Na podlagi 7. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.68/2001)
in 1. ter tretjega odstavka 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je stavbno zemljišče
parc.št. 184/9,
zelenica,
v
izmeri
ca. 562 m2, k.o. Gor. Straža, ki se nahaja v
območju, ki je z lokacijsko dokumentacijo
št. LDPO-103/1996, april 2001, namenjeno za gradnjo poslovno stanovanjskih objektov v kompleksu med obstoječo blokovsko zazidavo ter cestnim telesom v Straži.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
2. Vrednost nepremičnine: vrednost nepremičnine je določena s cenitvijo in na dan
20. 3. 2002 znaša 2,162.356,82 SIT.
– Interesent za nakup zemljišča lahko v
ponudbi navede višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
– Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena oziroma ponujena vrednost revalorizirana z indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Bazni indeks je 20. 3. 2002.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
– Davek na promet nepremičnin in vsi
drugi stroški, povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja cca. 10% vrednosti zemljišča, v višini
220.000 SIT na transakcijski račun pri Banki Slovenije št: 01000-0100015231, obvezno navesti namen nakazila: varščina,
sklic na št: 3112. Varščina se bo v primeru
sklenitve pogodbe upoštevala kot brezobrestno plačilo dela kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7-ih dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
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starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št.žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8-ih dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– dovoljevati prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– plačati stroške cenitve in parcelacije
zemljišč parc.št. 184/9 in 184/10, k.o.
Gor.Straža,
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi,
– izvesti dostopno pot po zemljišču
parc.št. 184/10, k.o. Gor Straža, na zahtevo Krajevne skupnosti Straža. S tem namenom mora kupec na podlagi izdelane lokacijske dokumentacije št. LDIS-552/99, marec 2001, pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo dostopne poti, zanjo v
sodelovanju in s soglasjem občine pridobiti
gradbeno dovoljenje, ter jo v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem zgraditi
na lastne stroške, v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo bo predlagala MONM, ko bo kupec izpolnil vse finančne in ostale pogodbene obveznosti v zvezi z izgradnjo dostopne poti.
3.9. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “ne
odpiraj! Javni razpis – Straža” in morajo prispeti do vključno 22. 4. 2002, na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8 000 Novo mesto.
3.10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– da je ponudnik že lastnik zemljišča v
območju, ki se ureja z lokacijsko dokumentacijo št. LDPO-103/1996, april 2001.
3.11. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.12. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 86.
Mestna občina Novo mesto
Št. 225-00-6/2002
Ob-67116
Na podlagi 22. a člena Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bo-

hinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/99, 9/01, 2/02), Občinska uprava občine Bohinj objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje
javnega prevoza s turističnim vlakcem,
v skladu z Odlokom o prometnem in
obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
1. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri pristojni davčni upravi Republike Slovenije,
– da je registriran za opravljanje te dejavnosti,
– da cestni turistični vlak omogoča prevoz najmanj 50 ljudi,
– da omogoča izvajanje skozi celo leto,
– tehnične značilnosti vozila morajo ustrezati vsem predpisanim standardom v vseh
vremenskih pogojih,
– cestni turistični vlak mora omogočati
vožnjo na relacijah Ukanc–Slap Savica, Ribčev Laz–Ukanc, Bohinjska Bistrica–Ribčev
Laz, Bohinjska Bistrica–Srednja vas–Ribčev
Laz in obratno,
– da v ponudbi navede predlog cene storitve in kocesijske dajatve občini,
– da ima potrebne reference za opravljanje javnih prevozov.
2. Javni prevoz s cestnim turističnim vlakom se bo izvajal v skladu z določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prometnem in obalnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine
Bohinj, št. 2/02).
3. Rok za oddajo ponudb je štirinajst dni
po objavi javnega razpisa.
4. Prispele ponudbe bo pregledala in
ocenila komisija, ki bo na podlagi zbranih
ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbe je potrebno poslati na naslov LTO Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica s pripisom »ponudba na
javni razpis za cestni turistični vlak, Ne odpiraj«.
Občinska uprava Občine Bohinj

Javne dražbe
Št. 405-02-4/01
Ob-67065
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – popravek sklepa US,
12/99 – sklep US, 16/99-popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00
in 28/01 – odl. US), Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01) in sklepa Občinskega sveta občine
Izola, št. 405-02-4/01 z dne 28. 3. 2002,
Občina Izola-Comune di Isola, Sončno na-
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brežje št. 8, ki jo zastopa županja Breda
Pečan, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa Županja Breda Pečan.
2. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina: večsobno stanovanje v II. etaži in mansardi v objektu na naslovu Dvoriščna 20 v Izoli, stoječe na stavbni parc. št.
1048,1049 in 1060/2 k.o. Izola, v skupni
izmeri 108 m2, v lasti Občine Izola.
3. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave, je predmet prodaje na javni dražbi.
4. Izklicna cena za nepremičnino opisano v 2. točki te objave, je 28,899.525 SIT
na dan 13. 3. 2002. Najnižji znesek, za
katerega je možno višati izklicno ceno, je
50.000 SIT.
5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe za nepremičnino, ki
je predmet javne dražbe. Vrednost nepremičnine se revalorizira na dan sklenitve pogodbe. Kupnina za nepremičnino se izračuna tako, da se od izklicne cene odšteje že
položena varščina, ki jo je vplačal uspeli
dražitelj.
6. Nepremičnina opisana v 2. točki te
objave, preide v last uspelega dražitelja –
kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo, v posest
pa preide nepremičnina prazna od oseb in
stvari po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
7. Javna dražba bo v sejni sobi Občine
Izola, na naslovu Postojnska ulica št. 3, v
ponedeljek, 6. maja 2002, s pričetkom ob
8. uri.
8. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo tri dni pred njenim začetkom vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Izola,
št. 01000-01000006307. Potrdilo o plačilu varščine morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne dražbe.
9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina
se ne obrestuje.
10. Vse informacije v zvezi s prodajo
navedene nepremičnine dobijo interesenti
pri strokovni službi Občine Izola – Uradu za
premoženjsko pravne in splošne zadeve,
Postojnska ulica št. 3, Izola, po telefonu
05/66-00-201 – kontaktna oseba Borka
Pavič.
11. Drugi pogoji: pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni
dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, se iz položene varščine plačajo stroški
postopka izvedbe javne dražbe, katere je
zavezan plačati uspeli dražitelj, preostali del
varščine pa se prenese v last Občine Izola.
Davek na promet nepremičnin, overitev
podpisa in ostale stroške, nastale v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec, vse stroške javne
dražbe pa nosi prodajalec.
V pogodbi bodo opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izročitve nepremičnine v last in posest kupcu.
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Prodajalec ima za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, predkupno pravico za dobo dveh let od izročitve nepremičnine v last
in posest kupcu.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno
in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Če je uspeli dražitelj fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije,
če je pravna oseba, pa mora pred podpisom prodajne pogodbe, predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Občina Izola

Razpisi delovnih
mest
Št. 111/02
Ob-67324
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-67078
Svet srednje ekonomske šole Celje, Vodnikova 10, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določata 53. in 144. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/
00) ter 43. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in imajo najmanj visoko šolsko izobrazbo ter izpolnjujejo druge pogoje za
učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima
najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5
let.
Začetek dela 1. 8. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite
najkasneje v 8 dneh na naslov: Srednja ekonomska šola Celje, Vodnikova 10, 3000
Celje, s pripisom: »Za razpis ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v zakonitem roku. Nepopolnih in prepozno prejetih prijav ne bomo upoštevali.
Srednja ekonomska šola Celje
Ob-67079
Svet šolskega centra Slovenj Gradec,
Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje delovni mesti
ravnatelja Poklicne in srednje ekonomske šole
in
ravnatelja Srednje strokovne zdravstvene šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v 53. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer: za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
ima visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje
druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega
delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najman pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski
izpit. Ravnatelj bo imenovan od 1. 9. 2002
za obdobje petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in načrtom razvoja šole v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška 11,
2380 Slovenj Gradec, z oznako »za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku tridesetih dni po končanem postopku
izbire.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 138
Ob-67080
Mestna občina Velenje ponovno razpisuje prosto delovno mesto
komunalno-cestnega inšpektorja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali 2000 in programa MS Office 97 ali 2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo moral opraviti strokovni izpit iz ZUP-a ter strokovni izpit za
inšpektorja.
Delodajalec si pridružuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Z vsemi prijavljenimi kandidati bodo pred
izbiro opravljeni osebni razgovori.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje
Ob-67113
Svet Gimnazije Litija, Bevkova 1c, 1270
Litija, razpisuje delovno mesto
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ravnatelja gimnazije.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Imeti morajo pedagoške in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega dela šole. Kandidati naj priložijo
tudi osebno vizijo dela in razvoja šole.
Ravnatelj bo imenovan za 5 let. Nastop
dela bo praviloma 1. 6. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in opisom dosedanjega dela pošljite v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Gimnazija
Litija, Bevkova 1c, 1270 Litija, s pripisom:
razpis za ravnatelja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po prejemu soglasja Ministrstva RS za šolstvo in
šport.
Gimnazija Litija
Ob-67112
Svet šole OŠ dr. Janeza Mencingerja,
Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora 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 (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).
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. avgust 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah ter s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
naše šole, s pripisom “za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja,
Bohinjska Bistrica

Druge objave
Ob-67384
Na podlagi 7. člena Pravil o načinu ugotavljanja in sanaciji rudarske škode in sklepa št. 6 13. redne seje Nadzornega sveta
Rudnika živega srebra Idrija v zapirnju d.o.o.
z dne 27. 3. 2002 objavlja Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2002.
Pismeni zahtevek za povračilo škode lahko do 15. 5. 2002 vložijo vse pravne in
fizične osebe, ki so utrpele škodo na njihovih objektih zaradi rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.
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Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2002 in jim je bila škoda že
priznana, ni pa še bila sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino, ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že
priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku ni potrebno ponovno prilagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami
na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. – Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: “Za rudarsko škodo”.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino škode in v kolikšni meri je ta posledica
rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2002.
Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi računov oziroma situacij v okviru sredstev
odobrenih v proračunu Republike Slovenije
za leto 2002.
V letu 2002 je za povračilo rudarske škode odobrenih 54,000.000 SIT.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke. Dodatne informacije dobijo upravičenci pri vodji finančno-komercialne službe Katji Lapajnetovi, na sedežu Rudnika
živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, ali po tel. 05/37-73-811, interna
215, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju d.o.o.

Razglasi in objave

zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-67114
Liberalna demokracija Slovenije, Trg republike 3, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2001
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
3.
4.

5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 35104-4/2002-13-08
Ob-67338
Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) in po pooblastilu načelnika
št. 121-67/00-11 z dne 29. 10. 2001, po
uradni dolžnosti, izdaja naslednji sklep:
1. V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta, na parc. št. 1126 in 1127/2
k.o. Veliki Gaber v Žubini, investitorja Šepec Franca, Žubina 16, 8213 Veliki Gaber,
se solastniku parc. št. 1119/1 k.o. Veliki
Gaber Stanislasu Rondetu /Puyloubier,
Francija/, ki je neznanega prebivališča, zaradi seznanitve s pogoji gradnje ter podaje
izjave zaradi zavarovanja njegovih pravic in
pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika, in sicer: Čoklec Ana, Zadnikarjeva ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
205,195.212,00
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
75,259.889,33
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
10,151.935,00
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo trikratno povprečno
plačo na delavca v RS
1,700.000,00
Drugi prihodki
41,468.580,06
Celotni prihodki
333,775.616,39
Odhodki
Stroški volitev
–
Drugi stroški in izredni
odhodki
323,647.202,72
Celotni odhodek
323,647.202,72
Presežek prihodkov nad
odhodki
10,128.413,67
Presežek odhodkov nad
prihodki
–
skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan
31. 12. 2001

Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Druge obveznosti do virov
sredstev
Presežek prihodkov nad
odhodki
Skupaj viri sredstev

Znesek v SIT

30,659.034,14
2,579.639,10
14,525.619,70
30,696.362,46
4,517.444,01
82,978.099,41
32,222.553,02
2,318.053,72
35,729.439,90
2,579.639,10
10,128.413,67
82,978.099,41

Liberalna demokracija Slovenije
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Ob-67115
SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,
Beethovnova ulica 4, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2001
Zap. št. Postavka

I.
1.
2.
3.
4.

5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno
višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni
odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad
odhodki
Presežek odhodkov nad
prihodki

Znesek v SIT

67,807.512
79,274.286
10,653.958

4,600.000
18,860.821
181,196.577

170,629.509
170,629.509

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
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- MG, matično številko: 1160079 in sedežem: Kotnikova 5, Ljubljana.
Št. 141-9/2002-112
Ob-67073
Pravila o organiziranju in delovanju sindikata Družbenih organizacij Maribor, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, z dne 25. 11. 1993, pod
zaporedno število 210, ki odslej nosijo naziv: Spremembe in dopolnitve pravil o
organiziranju in delovanju sindikata organizacije Družbenih organizacij Maribor, so bila spremenjena in sprejeta na občnem zboru Sindikata družbenih organizacij
Maribor, dne 17. 12. 2001, ko je bil spremenjen tudi sedež sindikata, ki odslej glsi:
Neratova ulica 4, Maribor.
Št. 127-10/2001
Ob-67130
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev trgovine, Sindikalne podružnice svobodnega sindikata Mercator – Modna hiša Novo
mesto, s sedežem v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, ki so bila 29. 11. 2001
sprejeta na delnih zborih članov, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št. 184.

10,567.068

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2001
Zap. št. Postavka

Št.

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva 25,780.053
Dolgoročne finančne naložbe
2,576.230
Kratkoročne finančne naložbe 13,372.191
Denarna sredstva na računih 20,398.671
Druga sredstva
17,285.705
Skupaj sredstva
79,412.850
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
31,485.909
Dolgoročne obveznosti iz
financiranja
60,976.955
Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Druge obveznosti do virov
sredstev
–13,050.014
Skupaj viri sredstev
79,412.850
SLS+SKD Slovenska ljudska stranka

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-4/2002
Ob-67072
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 27. 3. 2002
sprejme v hrambo statut z nazivom “Pravila
Organizacije sindikata Ministrstva za gospodarstvo” in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 279 za sindikat z imenom: Organizacija sindikata
Ministrstva za gospodarstvo, kratico: OS

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 470/2002
Ob-67148
Ime glasila: Revija Obrtnik.
Revija Obrtnik je v 100% lastništvu Obrtne zbornice Slovenije, ki ima tudi 100%
upravljalske pravice.
Na podlagi statuta je skupščina Obrtne
zbornice Slovenije izvolila za generalnega
sekretarja Obrtne zbornice Slovenije Antona Filipiča, ki opravlja posle poslovodnega
organa.
Za člane nadzornega odbora Obrtne
zbornice Slovenije je skupščina izvolila Glušič Ivico, Benedičič Matevža, Resnik Maksa, Mandič Vladota ter Jež Alenko, ki opravlja tudi naloge predsednice nadzornega odbora Obrtne zbornice Slovenije.

Objave gospodarskih
družb
Javne prodaje delnic
Ob-67092
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Prodajalec: Hoja – Mobiles, d.d., Pristava pri Polhovem Gradcu 16a, 1355 Polhov
Gradec.

Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 1,300.000 SIT za delnico.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družb
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Zavarovalnica Triglav d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-67081
Uprava Prve pokojninske družbe d.d.,
Dunajska 58, Ljubljana, v skladu z 8.2.1
točko statuta sklicuje
3. redno skupščino
Prve pokojninske družbe d.d.,
ki bo 14. 5. 2002 ob 14. uri, v pisarni
notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56,
Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
2. Sprejem letnega poročila Prve pokojninske družbe d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme
letno poročilo Prve pokojninske družbe d.d.
za leto 2001 in revidirane računovodske
izkaze za leto 2001.
3. Sprejem poročila o notranjem revidiranju za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2001.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 skupščina imenuje revizorsko hišo Ernst &Young d.o.o.
5. Sklep skupščine o uporabi odobrenega kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se sklep v predlaganem besedilu.
6. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda bodo delničarji
prejeli s priporočeno pošto.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
prejema sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim
stališčem posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
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Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je prijava udeležbe na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni ali s pisno prijavo,
naslovljeno na upravo družbe, in sicer najkasneje tri dni pred dnevom skupščine.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
z enakim dnevnim redom, dne 14. 5. 2002
ob 14.30, na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Prva pokojninska družba, d.d.
dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica uprave
Ob-67096
V skladu z določili 43. in 54. člena Statuta Grad, d.d., sklicujem
13. redno skupščino
delniške družbe Grad,
ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2002 ob 16.
uri, v prostorih Grad, d.d., Tržaška 118,
Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 12. redne seje
skupščine.
3. Sprejem letnega poročila Grad, d.d.
za leto 2001.
4. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
(282.a člen ZGD).
5. Uskladitev osnovnega kapitala z ZGD.
6. Sprejem statuta.
7. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
8. Nagrajevanje članov nadzornega sveta.
Vabilo je podano skladno s 45. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar vsaj 3 pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, v kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje
do 28. 4. 2002), ali sedež družbe najkasneje do 24. 4. 2002, z izrecno željo, da se
o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog
je potrebno tudi utemeljiti. (46. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3.
člena poslovnika skupščine Grad, d.d.. Točki 3 in 4 temeljita na določilih 54. člena
statuta Grad, d.d. in 282. ter 282.a člena
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ZGD. Točki 5 in 6 temeljita na določilih
136. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD. Točka 7 temelji na določilih
240. člena ZGD. Točka 8 temelji na določilih 63. člena Statuta Grad, d.d.
NS predlaga sprejetje naslednjh sklepov:
ad 1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagano poročilo s
predlaganimi usmeritvami.
ad 4: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
ad 5: Sprejme se predlagana uskladitev
osnovnega kapitala.
ad 6: Sprejme se predlagane spremembe statuta v obliki čistopisa.
ad 7: Sprejme se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
ad 8: Sprejme se predlog nagrajevanja
članov NS.
Dividende se izplačajo najkasneje do 31.
5. 2002. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan v knjigo delnic na dan skupščine ali novi lastnik
na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
Gradivo in čistopis statuta je v skladu z
določbami 45. člena statuta delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik
od vključno 12. 4. 2002 do 10. 5. 2002,
od 9. do 13. ure. Na seji je prisoten notar.
Grad, d.d.
predsednik NS
mag. Borut Mišica
Ob-67213
Javna razsvetljava, družba pooblaščenka,
d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, na
podlagi 47. člena Statuta delniške družbe
Javna razsvetljava, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
2. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 16. 5. 2002 ob 11.30, v
prostorih družbe, Litijska cesta 263, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bizjak Marko, za preštevalca
glasov Marušič Beti in Sulič Damjan.
Na skupščini je prisotna vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi
tako:
a) višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2001 znaša 666.009,83
SIT,
b) bilančni
dobiček
v
višini
666.009,83 SIT se prenese v naslednje
leto.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta v skladu z zakonom.
Letno poročilo za leto 2001 in poročilo
nadzornega sveta ter ostala gradiva za skupščino s predlogi sklepov, so delničarjem na
voljo na sedežu delniške družbe, Litijska cesta 263, Ljubljana, vsak delovnik med 9. in
11. uro, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni
pred zasedanjem skupščine in so svojo udeležbo prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščeni ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi pisno prijavo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje. Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede na
delež zastopanega osnovnega kapitala.
Javna razsvetljava,
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Jože Šolar, inž.
Št. 901/2002-59
Ob-67279
Na podlagi 22. člena Statuta Banke Celje d.d. sklicuje uprava banke
17. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 14. maja 2002 ob 12. uri,
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklep: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme letno poročilo o
notranjem revidiranju s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklep: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2001 ter razrešnica upravin in nadzornemu svetu:
Predlog sklepov:
1. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička banke za leto 2001:
a) leta 2001 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 5.259,275.227,01 SIT se uporabi:
– za izplačilo dividend: 1.202,511.000
SIT,
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– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke ter delavcem banke s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
85,997.481,20 SIT,
– za druge rezerve iz dobička
3.970,766.745,81 SIT.
b) za leto 2001 se izplača 3.000 SIT
bruto dividenda na delnico. Banka bo izplačevala dividendo ter udeležbo na dobičku
članom nadzornega sveta banke ter delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi od 27. 5. 2002 dalje. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke - imetniki navadnih delnic na ime in prednostnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 17. 5. 2002; delničarji - imetniki nematerializiranih navadnih delnic na prinosnika, na osnovi podatkov KDD d.d.,
Ljubljana po stanju na dan 17. 5. 2002;
delničarji - imetniki materializiranih navadnih
delnic na prinosnika pa ob predložitvi kupona številka 10. Delničarji bivše Banke Noricum d.d. in Hmezad banke d.d. bodo upravičeni do izplačila dividend, ko opravijo zamenjavo delnic za delnice Banke Celje d.d.
Zapadlost dividende za leto 2001 je tri leta
od dneva skupščine delničarjev banke, to je
do vključno 14. 5. 2005, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla na nerazporejeni dobiček banke in o tem obvestila skupščino delničarjev banke.
2. Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice
upravi in nadzornemu svetu Banke Celje
d.d. za poslovno leto 2001.
3. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2001.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2002 pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o.
Vsak delničar je upravičen, da sodeluje
na skupščini delničarjev banke, če svojo
udeležbo najavi banki najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine delničarjev banke,
to je do vključno 11. 5. 2002. Najava se
izvrši z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico, ki sta priložena k vabilu za skuščino
delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški
knjigi banke najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine delničarjev banke in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu s 23. členom
Statuta Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo na razpolago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v Sektorju zakladništva in mednarodnega poslovanja, soba 112, vsak delovni dan banke med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo pričela
eno uro pred najavljenim pričetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nakar prejme ustrezno
število glasovnic in potrdilo o prisotnosti.
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Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 14. 5.
2002 ob 13. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Ob-67292
Na podlagi tretjega člena šestega poglavja statuta delniške družbe Vodi Gorica d.d.
sklicuje uprava
6. redno skupščino družbe
Vodi Gorica d.d. Kromberk,
ki bo v Novi Gorici, na sedežu družbe,
Cesta 25. junija 1b, dne 15. 5. 2002, s
pričetkom od 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Slavka Murovec; za preštevalca glasov se imenujeta Miran Keber in
Darja Rijavec. Skupščini bo prisostvovala
notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Sklepanje o delitvi dobička iz leta 1997.
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
predlaga skupščini delničarjev družbe Vodi
Gorica d.d., da sprejme naslednji sklep: dobiček iz leta 1997, ki znaša 4,822.067,38
SIT se izplača delničarjem kot dividenda.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
uprave družbe.
Delovno gradivo bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 11. do 13.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 12. uri,
z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega kapitala.
Vodi Gorica d.d. Kromberk
uprava družbe
Ob-67304
Na predlog 39. točke statuta družbe Vesna, podjetje za akumulatorsko dejavnost, d.d. Maribor, Einspielerjeva 31,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
9. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 14. maja 2002 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva
31, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Slavek Vašek, za preštevalca
glasov se izvoli Boris Jelen, seji prisostvuje
povabljeni notar Stanislav Bohinc.

2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2001 znaša 507,941.312,12
SIT, ne uporabi.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Sprejme se čistopis statuta družbe z
upoštevanjem sprejetih sprememb in dopolnitev.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi podanih odstopnih izjav se razrešijo člani nadzornega
sveta Miroslav Pivk, Slavica Brank, Matevž
Slapničar in Peter Zorič.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenujeta Jožica Orsagovič in Bojan Dolenc.
8. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno
leto 2002.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 se
imenuje revizijska družba Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro, v času od
dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki najpozneje do tri
dni pred skupščino, pisno najavijo svojo
udeležbo in predložijo pisno pooblastilo za
zastopanje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede
na delež zastopanega osnovnega kapitala.
Vesna, d.d. Maribor
Ob-67318
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Kompas IngPOS d.d. sklicuje uprava družbe
12. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas IngPOS d.d.,
ki bo dne 16. maja 2002 ob 14. uri, na
sedežu družbe Ljubljana, Tržaška 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
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predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini. Za notarko se potrdi Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za uskladitev besedila statuta s sprejetim sklepom se pooblasti nadzorni svet.
3. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom nadzornega sveta, in sicer po 15.000
SIT neto za člane, za predsednika nadzornega sveta pa po 25.000 SIT neto za sejo.
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 4. 3. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi
takole:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 8,785.653,50
SIT;
b) del bilančnega dobička v višini
6,149.957,45 SIT se razdeli med delničarje, ki so na dan skupščine vpisani v
delniški knjigi v obliki dividende, ki znaša
273,77 SIT bruto na delnico in se izplača
najkasneje do 31. 12. 2002;
c) del bilančnega dobička v višini
2,635.696,05 SIT se uporabi za izplačilo
nagrade upravi v skladu s sklepom nadzornega sveta; izplačilo se vrši v istem roku
kot pod točko b;
d) upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2001.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava
in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se 15
minut pred pričetkom zasedanja prijavijo
predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahajajo predlagane spremembe
in dopolnitve statuta, letno poslovno poročilo ter pisno mnenje nadzornega sveta o
poslovnem poročilu in predlogu uprave za
uporabo bilančnega dobička.
Kompas IngPOS, d.d.
uprava
Zvonko Trbanc
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Ob-67380
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom Statuta Talum, d.d., Kidričevo, Uprava družbe sklicuje
7. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 8. 5. 2002 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– Marjeta Marcon za predsednico skupščine,
– Rado Faleskini za namestnika predsednice skupščine,
– Darja Havlas-Kozoderc in Milan Cerar
za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki je prisoten
na zasedanju skupščine.
3. Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2001.
Skupščina odloča o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2001 na podlagi
282/2 člena ZGD. Revizijsko poročilo in
poročilo Nadzornega sveta družbe iz
274/2a člena ZGD, sta priložena letnemu
poročilu, ki ga je pripravila Uprava družbe.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa bo podan na zasedanju
skupščine.
5. Odločitev o podelitvi razrešnice
Upravi in Nadzornemu svetu družbe.
Predlog bo podan na zasedanju skupščine.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2002 se imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers
d.d. iz Ljubljane, Parmova 53.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog za člane nadzornega sveta družbe, ki jih imenuje skupščina, bo podan do
zasedanja skupščine.
V skladu z 41. členom Statuta družbe je
gradivo s predlogi sklepov, o katerih bo
odločala skupščina, na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
11. do 12. ure.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-67415
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe KPL – Gradnje, Rast, Inženiring,
družba pooblaščenka, d.d., uprava družbe
sklicuje
3. redno skupščino družbe
KPL – Gradnje, Rast, Inženiring,
družba pooblaščenka d.d. Tbilisijska
61, Ljubljana
ki bo dne 9. 5. 2002 ob 8. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– preštevalca glasov: Mateja Granatir,
Mateja Stanič Rudolf.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem besedilu.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
4. a) Predložitev letnega poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2001.
Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Deloitte & Touche d.o.o.
iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
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 v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
KPL - Gradnje, Rast, Inženiring,
družba pooblaščenka, d.d.
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ek.
direktorica
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 39/99
S-67047
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Stol mizarna d.o.o., Ljubljanska c. 45,
Kamnik – v stečaju je na lastno zahtevo
razrešen stečajni upravitelj Vladimir Horvat
iz Ljubljane in imenovana stečajna upraviteljica Marine Pilej iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002
St 62/98
S-67048
V stečajni zadevi Avtomerkur trgovina
d.o.o., Ljubljana – v stečaju je na lastno
zahtevo razrešen stečajni upravitelj Bino Borut Pečnik iz Ljubljane in imenovana stečajna upraviteljica Olga Tanko iz Ribnice.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002
St 51/2002
S-67050
V stečajni zadevi nad dolžnikom Kompas Consulting d.d. - v stečaju, Dvoržakova 11a, Ljubljana je na lastno zahtevo
razrešen stečajni upravitelj Ivan Simič iz
Ljubljane in imenovana stečajna upraviteljica Katarina Benedik iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2002
St 23/2002
S-67051
To sodišče je s sklepom St 23/2002
dne 28. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dalmamedia d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana, matična številka:
5847079, šifra dejavnosti: 51.190 ter nato
z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2002
St 43/2002
S-67053
To sodišče je s sklepom z dne 5. 3.
2002 pod opr. št. St 43/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
SPOT d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje,
matična številka 5310741, šifra dejavnosti
45.450.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firomo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
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višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (5. 3.
2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen mag. Miroslav Jakša iz Iga.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska c. 5, Trbovlje,
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Elektrovin d.o.o., Dom na vrt 25, Trbovlje,
– Pak 4, d.o.o. Opekarska 22, Trbovlje,
– Predstavnica delavcev – Karmen Ostrovšnik, Pod gozdom 1, Trbovlje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 5. 3. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
St 1/2002
S-67054
To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2002 z dne 2. 4. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Fistral, ekonomski in finančni inženiring,
d.o.o. Portorož, Obala, b. št. Portorož,
matična št. 5537649, šifra dejavnosti
74.120.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2002
St 10/2002
S-67056
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2002 sklep z dne 29. 3.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Maslo Asim s.p., Frizerstvo Tatjana, Stanetova 18, Celje, oziroma pravilno: Maslo Asim – Frizerstvo Tatjana
s.p. in pizzerija – špagetarija “Lesjak”,
Stanetova ulica 18, Celje (matična številka: 5366588).
Odslej se firma glasi: Maslo Asim – Frizerstvo Tatjana s.p. in pizzerija – špagetarija Lesjak, Stanetova ulica 18, Celje (matična številka: 5366588) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
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 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
19. junija 2002 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 3.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2002
St 98/2001
S-67058
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2001 sklep z dne 28. 3.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Brglez Boris s.p., Izdelovanje betonskih
kvadrov in izposojanje videogramov, Cesta na Roglo 3, Zreče (matična številka
5625309), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev za dne 8. 5. 2002 ob
13.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Brglez Boris s.p.,
Izdelovanje betonskih kvadrov in izposojanje videogramov, Cesta na Roglo 3, Zreče
(matična številka 5625309), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2002
St 17/2001
S-67059
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 17/2001 sklep z dne 28. 3.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: LK,
Zastopanje tujih firm d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje, se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: LK, Zastopanje
tujih firm d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje, iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2002
St 37/2001
S-67061
To sodišče v skrajšanem stečajnem postopku stečajnega dolžnika Unitrejan, Sto-
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ritveno in trgovsko podjetje d.o.o., Goričica 12/a, Šentjur pri Celju – v stečaju
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
15. maja 2002 ob 9.30 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. čl. 163 ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 619.548,89 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 5%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve 1. št. 79-89) v stečajni pisarni Okrožnega
sodišča v Celju, Prešernova 22, Celje, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2002
St 104/2001
S-67063
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 104/2001 sklep z dne 28. 3.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
EMS-SLO, Podjetje za inženiring, proizvodnjo, elektroniko, trgovino d.o.o.,
Ljubljanska 24, Celje (matična številka
5536294), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev, razpisan za dne 8. maja
2002 ob 14.30, soba št. 106/I.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: EMS-SLO, Podjetje za inženiring, proizvodnjo elektroniko, trgovino d.o.o., Ljubljanska 24, Celje
(matična številka 5536294), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2002
St 94/2001
S-67064
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Kovinotehna Les, lesna družba
d.o.o. Oplotnica dne 6. 5. 2002 ob 10.
uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2002
St 70/2001
S-67066
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi TI
Klub d.d. - v stečaju, Maribor, dne 24. 4.
2002 ob 11. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2002
St 5/95
S-67067
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika KAIME Trgovina na
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debelo in drobno d.o.o. Nova Gorica,
Kidričeva 30 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Kaime trgovina na debelo in drobno
d.o.o. Nova Gorica, Kidričeva 30 se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča vl. št. 1-1717-00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi
s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 3. 2002
St 4/95
S-67068
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Tekstil Kuk, d.o.o. - v stečaju,
Kobarid, Goriška cesta 7, dne 28. 3.
2002 sklenilo:
Iz sredstev, ki so bila pridobljena z vnovčevanjem dolžnikovega premoženja in znašajo skupaj 20,041.044,30 SIT se izločijo
in najprej pokrijejo stroški stečajnega postopka:
– sodna taksa (tar. št. 20/1
toč. 1 ZST)
340.000 SIT,
– predvideni materialni
stroški do zaključka postopka300.000 SIT,
– razlika nagrade
stečajnemu upravitelju
276.551 SIT,
– regresna terjatev
Jamstvenega sklada RS 2,098.659 SIT,
Skupaj:
3,015.210 SIT
delno (faktor 0,8407), terjatve delavcev
iz naslova plač, ki se poravnavajo kot stroški in sicer:
Antunovič Marica
668.526,30,
Bajt Lidija
619.557,10,
Donadoni Nevenka
662.295,50
Gabršček Marija
650.996,
Gorenšček Jožefa
730.576,70,
Kogoj Magda
616.917,40,
Koren Emil
475.365,40,
Koren Alenka
668.432,10,
Koren Marija
778.397,40,
Lazar Nadja
649.551,80,
Likar Danila
551.367,20,
Markonjič Hanifa
62.992,20,
Ostrožnik Marinka
284.183,50,
Ručna Jerica
556.162,60,
Sivec Ivana
675.214,10,
Skočir Ana
578.515,10,
Skočir Darinka
28.103,00,
Smrekar Doroteja
643.533,80,
Stankovič Dimitrije
967.736,90,
Strnad Milojka
740.561,70,
Volarič Marija
677.203,20,
Žagar Julija
630.212,20,
Volarič Branka
31.105,00,
Gomilšček Marija
14.311,60,
Žagar Mara
647.210,40,
Josič Branka
679.061,20,
Kranjc Silva
367.449,80
Skupaj
14,655.466,20
– prispevke na plače, ki jih je treba poravnati iz stečajne mase v naslednjih zneskih:
marec 1992
48.779,50,
april 1992
51.260,10,
maj 1992
73.298,50,
junij 1992
77.138,50,
julij 1992
81.465,90,
avgust 1992
83.852,20,

september 1992
oktober 1992
november 1992
december 1992
januar 1993
februar 1993
marec 1993
april 1993
maj 1993
junij 1993
julij 1993
avgust 1993
september 1993
oktober 1993
november 1993
december 1993
januar 1994
februar 1994
marec 1994
april 1994
maj 1994
junij 1994
julij 1994
avgust 1994
september 1994
oktober 1994
november 1994
december 1994
januar 1995
februar 1995
marec 1995
Skupaj

84.100,20,
88.753,10,
94.404,40,
99.037,40,
62.352,50,
94.650,50,
94.650,50,
94.650,50,
94.650,50,
33.959,90,
33.969,40,
33.959,90,
34.072,80,
45.469,10,
45.469,10,
45.469,10,
46.652,20,
46.695,10,
48.031,90,
46.695,10,
48.031,90,
20.274,90,
22.658,60,
22.658,90,
22.658,90,
1.267,00,
1.267,00,
208.979,70,
207.363,20,
162.463,30,
65.656,00,
2,466.767,30

Stečajni upravitelj je dolžan navedene
zneske izplačati iz stečajne mase v roku 15
dni po pravnomočnosti tega sklepa.
Stečajni senat ugotavlja, da znesek, ki je
bil pridobljen z vnovčevanjem celotnega premoženja stečajnega dolžnika zadošča le za
plačilo stroškov stečajnega postopka in dela prednostnih terjatev bivših delavcev stečajnega dolžnika (čl. 160/2 ZPPSL, Ur. l.
RS, št. 67/93), zaradi česar se stečajni
postopek zaključi.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 3. 2002
St 49/2000-18
S-67070
To sodišče je s sklepom opr. št. St
49/2000 dne 2. 4. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Global, svetovanje, finančne, agencijske in druge storitve Kranj d.o.o., Oprešnikova 11, matična
številka 5375126, šifra dejavnosti 74.140.
Za stečajno upraviteljico se postavi Romana Kruhar Puc, Pavšičeva 2, Logatec.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 6.
2002 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
2. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 4. 2002
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St 7/2002-9
S-67071
1. Z dnem 3. 4. 2002 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom ELEMKO, Proizvodnja in sestavljanje kovinskih in elektro izdelkov Lendava, d.o.o.,
Lendavske gorice 1/b, Lendava.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.700 SIT in največ
34.000 SIT, in sicer na žiro račun sodnih
taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št.: 51900-840-080-3390. Ne plača se
taksa za prijavo terjatve delavcev iz 2. odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 1. 7. 2002 ob 12. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št.12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 4. 2002 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 4. 2002
St 16/99
S-67131
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom sodnika Janeza Goličiča, ob
sodelovanju sodnic Brigite Porenta in Janje
Roblek kot članic senata s sklepom St
16/99 z dne 29. 3. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Protax, promet
in storitve, d.o.o., Ruparjeva 3, Jesenice.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 2002
St 5/96
S-67132
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Ciciban International,
d.o.o., Miren pri Gorici 129, v stečaju,
izven naroka dne 4. 4. 2002 sklenilo:
stečajni postopek v tej stečajni zadevi se
zaključi.
V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 4. 2002
St 37/2002
S-67133
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2002 sklep z dne 4. 4. 2002:
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I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Kors, Konfekcija oblačil, d.d., Prvomajska 29, Rogaška Slatina (matična
številka: 5034205).
Odslej se firma glasi: Kors, Konfekcija
oblačil, d.d., Prvomajska 29, Rogaška Slatina (matična številka: 5034205) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
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
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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
26. junija 2002 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 4. 4.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2002
St 22/2002
S-67134
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/2002 z dne 3. 4. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad Eling, kadrovsko podjetje, d.o.o., Tržaška c. 23, Maribor, dolžnikom ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Mariboru,
2. Gorazd Kavčič, Ljubljanska 25, Maribor,
3. Martin Majerič, Besednjakova 1, Maribor,
4. TSN, d.o.o., Šentiljska 49, Maribor,
5. Stane Planinšec, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Elij Rijavec, Golarjeva 11, Brezje.
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 tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2002
St 8/96
S-67135
To sodišče objavlja v stečajnem postopku pod opr. št. St 6/98 na podlagi stečajnega sklepa z dne 2. 4. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Istrakeramika,
d.o.o., Koper, Podjetje za trgovino in finančne storitve Koper, Cankarjeva ulica
6, Koper;
1. Narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev, ki bo dne 20. 5. 2002 ob
8.30, v sobi št. 153 tukajšnjega sodišča.
2. Upnike pozivamo, da si lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2002
St 10/2001
S-67136
To sodišče je s sklepom St 10/2001 z
dne 29. 3. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Inter Chemie uvoz-izvoz, d.o.o., Aškerčeva 20, Šmarje Sap.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
St 28/2002
S-67138
To sodišče je s sklepom St 28/2002 z
dne 29. 3. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Interclass, d.o.o., Gorjupova 1, Ljubljana, matična številka
5834007, šifra dejavnosti 50.103.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
St 161/2001
S-67139
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
161/2001 z dne 29. 3. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Jutranjka
3, Konfekcija Dol, d.o.o. – v stečaju, Planinska cesta 11, Dol pri Hrastniku.
Po pravnomočnosti se stečajni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
St 22/2002
S-67140
To sodišče je s sklepom St 22/2002
dne 4. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ana, d.o.o., Sora 36c,
Medvode, matična številka: 5387574, šifra dejavnosti: 52.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Škofje Loke.
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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 3. 7. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
4. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
St 8/2002-9
S-67215
To sodišče je na seji senata dne 4. 4.
2002 pod opr. št. St 8/2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Štangelj Janez s.p., Ivana Roba 56, Novo mesto, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Okrepčevalnica Štangelj Janez s.p., Ivana
Roba 56, Novo mesto, izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 4. 2002
St 56/02
S-67251
To sodišče je s sklepom St 56/2002
dne 4. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MCC, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 133, matična številka: 1215639, šifra
dejavnosti: 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 9. 7. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
4. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
St 83/2000
S-67257
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 83/2000 sklep z dne 3. 4. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avto Luky, Servis in trgovina d.o.o., Tržišče 9, Rogaška Slatina (matična številka
5584744), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/III ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avto Luky, Servis in trgovina d.o.o., Tržišče 9, Rogaška
Slatina (matična številka 5584744), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 02/00035
IZ-6063
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. Z 01/00035 z dne 11. 3. 2002, v izvršilni
zadevi upnice Probanke d.d., Gosposka ul.
23, Maribor, proti dolžniku in zastavitelju Tenida, estetska in zdravstvena dejavnost, storitve
in trgovina, d.o.o., Kosovelova 16, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
1,000.000 SIT s pp, z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnih prostorov v izmeri 66,30 m2 v tretjem
nadstropju poslovne stavbe na naslovu v Celju, Kosovelova 16, stoječe na parc. št. 372, v
izmeri 435 m2, vpisani pri vl. št. 116, k.o.
Celje, kar v naravi predstavlja prostor št.
14, št. 15, št. 16 in št. 17, skupaj s pravico
souporabe zemljišča in skupnih prostorov, in
sicer stopnišča, hodnika in sanitarij s 5,451%
ter pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, ki jo je pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2. 1996, št. 5/95, ki je
bila predložena na odmero davka na promet
nepremičnin RUJP, Izpostava Celje, dne
9. 12. 1996, pod št. prej vpisnika 415-1/87,
podpis prodajalca pa overjen po notarju Andreju Škrku iz Ljubljane, pod OV št. 1022/00
z dne 22. 2. 2000.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2002
Z 2002/00063
IZ-6095
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00063,
ki ga je dne 14. 3. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 18/II-J v Mengšu, Levčeva ulica 13 in se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka M6, stoječega na
parcelah št. 397/10, 830/10, 837/3,
837/9, 835/4 in 832/4, vse k.o. Mengeš.
Stanovanje obsega 2 sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo predelano v kuhinjo, loggio zedinjeno s sobo in klet s skupno uporabno
površino v izmeri 56,80 m2, ter souporabo
skupnih prostorov, ki je last dolžnikov in zastavnih dolžnikov, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale d.d., Domžale, davčna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 3. 2002

Z 02/00032
IZ-6094
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 286/02 z dne 5. 3. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00032 z
dne 6. 3. 2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj in ohranjanje
poseljenosti
slovenskega
podeželja,
Škrabčev trg 9/a, Ribnica, do dolžnika Asfin d.o.o., trgovina, zastopništvo in finance
Koper, v postopku registracija spremembe
imena Asfin, finančno, računovodsko in
davčno svetovanje d.o.o., II. Prekomorske
brigade 7, Koper, na podlagi pogodbe o
dolgoročnem kreditu št. 59/2002 z dne
26. 2. 2002, pogodbeni račun
05-014032920931-27/22, v znesku
8,000.000 SIT s pp, s končno zapadlostjo
30. 4. 2011, pri čemer so revalorizacija,
višina obrestne mere, zamudne obresti, roki, stroški in način vračila ter predčasna
zapadlost, razvidni iz prej navedene pogodbe in notarskega zapisa, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor v objektu Tržnica v Kopru, Pristaniška 12, ki je lociran na
parc. št. 889/1, 890/1 in 891 k.o. Koper, v I. nadstropju, z oznako št. 20, v
izmeri 44,30 m 2, ki ga je dolžnik pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Investina d.o.o., Koper, Ankaranska 7, dne 15. 1. 2002.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Listina se izroči v hrambo upniku.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 3. 2002
In 6/02
IZ-6535
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upnika Marijana Habijaniča, Bača pri Modreju,
Most na Soči, ki ga zastopa odv. Ivan Makuc iz Tolmina, zoper dolžnico Olivero
Đurišič iz Kopra, Kozlovičeva 11, zaradi izterjave 1,653.851 SIT s pp, dne 12. 3.
2002 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4/K1, v izmeri 46,79 m2, ki se
nahaja v stanovanjski hiši v Kopru, Kozlovičeva 11, stoječi na parc. št. 227, k.o. Semedela. Nepremičnina je last dolžnice, na
podlagi soinvestitorske pogodbe št.
Ž-B1/8-9 z dne 24. 6. 1985, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper in soinvestitorjema Nikolo
Ososljo in Ilivero Đurišič.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovi nepremičnini. Dolžniku
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
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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 12. 3. 2002
Z 9/2002
IZ-5261
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 9/2002 z dne 25. 1.
2002, je bila garsonjera št. 5, v skupni
izmeri 31,10 m2, v pritličju stanovanjskega
objekta na naslovu Ul. Rudija Papeža 1,
Kranj, stoječega na parc. št. 408 in 409,
vl. št. 700, k.o. Klanec, ki še ni vpisana v
zemljiški knjigi in ga je zastavna dolžnica
Zdenka Bešter, Sp. Besnica 103/a, Zg.
Besnica, pridobila, po prodajni pogodbi št.
362-010/91-04/1094 z dne 18. 12.
1991, ki jo je sklenila z Občino Kranj, na
naroku dne 1. 3. 2002, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
finančnem leasingu nepremičnine št. LJ
39449 z dne 22. 11. 2001, v višini
210.729,30 EUR s pripadki, v korist upnika Hypo Leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002
I 2001/02701
IZ-6563
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02701 z
dne 22. 2. 2002, je bil dne 14. 3. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Komunale
Kranj, Javnega podjetja d.o.o., Ul. Mirka
Vadnova 1, Kranj, 2. Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenjske d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki
jih zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c.
14, Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja, 4. Domplan d.d., Bleiweisova c.
14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan
Greif, rubež stanovanja št. 32, v VI. nadstropju stanovanjske stavbe Ulica Rudija
Papeža 34, Kranj, ki je last dolžnice Brigite Lužija, Ulica Rudija Papeža 34, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 3. 2002
I 2001/02711
IZ-6570
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02711 z
dne 22. 2. 2002, je bil dne 14. 3. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki ga zastopa Domplan d.d. Bleiweisova c. 14,
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja in 2. Domplan d.d., Bleiweisova c.
14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan
Greif iz Kranja, rubež stanovanja št. 6, v I.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Cesta Jaka Platiše 1, Kranj, ki je last dolžnika Borisa Kopitarja, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2002
Z 2001/00879
IZ-5283
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
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neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 1095/2001 z dne 18. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00879 z dne 28. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvoinpolsobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva c. 62, v izmeri
78,85 m2, s pripadajočo shrambo v velikosti 4 m2, k.o. Sp. Radvanje, ki je v lasti
dolžnikov Branka Bukovca in Sonje Bukovec, vsakega do 1/2 celote, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 6.
1999, v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, Registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Bahnstrasse 22, 9141
Eberndorf, Avstrija, zaradi zavarovanja dnearne terjatve v višini 350.000 ATS, sedaj
25.435,50 EUR s pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002
Z 2002/00117
IZ-6116
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 146/02 z dne 12. 2. 2002, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00117
z dne 20. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
enosobnega stanovanja št. 9, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska ul. 88/b, v skupni izmeri 35,71 m2,
od tega s pripadajočim kletnim prostorom shrambo v izmeri 1,87 m2, ki ni vpisano v E
knjigo zemljiške knjige in je last dolžnice zastaviteljice in zastavitelja, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 5.
1998, v zavarovanje dnearne terjatve upnice Krekove banke d.d. Maribor, Slomškov
trg 18, v višini 1,658.000 SIT oziroma
7.449,36 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2002
Z 2002/00058
IZ-6532
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 48/2002 z dne 18. 1. 2002, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00058
z dne 6. 3. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega trisobno stanovanje z oznako S2/3-5,
v izmeri 74,96 m2, v III. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z oznako S2/3-5, v
izmeri 9,67 m2, v prvi kletni etaži objekta
Cankarjeva ul. 6B in s parkirnim mestom št.
35, v izmeri 12,38 m2, v drugi podzemni
kletni etaži, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in
na zemljišču na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega in garažnega objekta Forum v Mariboru, ki stoji na območju med Cafovo ul., Razlagovo ul., Cankarjevo ul. in Partizansko cesto, ki stoji na parc. št. 1208/1, 1208/2,

1208/4, 1212/1, 1212/4, 1212/5,
1158/2 in 1180/4, vse k.o. Maribor–Grad,
ki je last dolžnika in zastavitelja Sergija-Vladislava Majhna, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 265/2001 z dne 2. 10. 2001,
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
6,700.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2002
Z 2002/00076
IZ-6558
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 59/2002 z dne 18. 1. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00076 z dne 22. 3. 2002, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo lokala št. L1, v skupni izmeri
100,72 m2, od tega v pritličju 62,44 m2, v
kletni etaži 29,60 m2 in notranje stopnišče
8,68 m2, ki se nahaja v stanovanjsko-poslovnem objektu GPS1, vhod iz podhoda
Cankarjeve ulice v Mariboru, stoječega na
parc. št. 1208/2 k.o. Maribor Grad, s solastninsko pravico na zemljišču na katerem
stoji, last dolžnika Boštjana Herženjaka, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
77-104/2001 z dne 19. 7. 2001, sklenjene s prodajalcema Komunaprojekt d.d. Maribor in Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini 23,100.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2002
Z 2002/00232
IZ-6559
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
Sv 240/2002 z dne 7. 3. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00232 z dne 21. 3. 2002, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega prostora št. 05, v
izmeri 38,20 m2, ki se nahaja v pritličju poslovno-trgovskega objekta v Šentilju, zgrajenega na parc. št. 195/1 in 195/5, pripisanih k vložni št. 326, k.o. Slovenske gorice, last zastavitelja Projekt MR inženiring
d.d. Maribor, v zavarovanje denarnih terjatev upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
9,000.000 SIT in 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2002
Z 2002/000235
IZ-6560
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
Sv 246/2002 z dne 15. 3. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00235 z dne 22. 3. 2002, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
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ško knjigo triinpolsobnega stanovanja št.
25, v izmeri 84,65 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Štantetova 22, s pripadajočo kletno
shrambo v izmeri 4,53 m2, last zastaviteljev
Zvonka in Gabriele Flandija, na podlagi prodajne pogodbe št. 3634-755/39 z dne
19. 6. 1985, sklenjene s prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2002
Z 28/2002
IZ-6123
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 28/2002-3, ki ga je dne 11. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in ki je last dolžnice in
zastavne dolžnice, in ki jo je dolžnica in zastavna dolžnica pridobila po prodajni pogodbi z dne 21. 10. 1998, od prodajalca Agrotehnika - Trgovina d.d. Ljubljana in ki predstavlja trgovski lokal s priročnim skladiščem
in pisarniškimi prostori v skupni izmeri
537 m2, prizidek priročnega skladišča, vse v
hiši Slovenska 25, Murska Sobota, vse označeno kot zemljiškoknjižno telo III, ki stoji
na parc. št. 1299/1 stavbišče - hiša 7,35 a,
skupaj s parc. št. 1299/2 dvorišče kot zemljiškoknjižno telo I, vse vpisano v vl. št. 2654
k.o. Murska Sobota, vse v korist iste upnice,
zastavna pravica v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka 23, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200.000 EUR v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju Probanke d.d. Maribor, Gosposka ulica 23, na dan plačila, kar znaša na
dan 4. 3. 2002 44,836.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 3. 2002
Z 117/2001
IZ-6069
Na podlagi sklepa opr. št. Z 117/2001,
ki ga je dne 25. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru št. 6, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Varda v Novi
Gorici, na parc. št. 391/2, k.o. Nova Gorica, ki ga je zastavitelj Mavricij Mužina, s.p.,
Mavrix, Miren 105, pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 6/varda - 28K z
dne 18. 10. 2000, od prodajalca Primorje
d.d. Ajdovščina, overjene pri notarki Lavri
Čermelj iz Ajdovščine, pod Ov 2558/2000
z dne 25. 10. 2000, ki je last zastavitelja
Mavricij Mužina s.p., Mavrix, Miren 105,
Miren, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d. Področje
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,208.333,30 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2002
Z 15/2002
IZ-6073
Na podlagi sklepa opr. št. Z 15/2002,
ki ga je dne 12. 3. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru ki je po elaboratu
etažne lastnine št. 975/224, označen s št.
PP1/9, v izmeri 79,54 m2, v pritličju po-
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slovne stavbe, ki leži na parc. št. 193/2, v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi
Gorici, vpisan v vl. št. 468, k.o. Orehovlje,
skupaj s solastniškim deležem na skupnih
delih, objektih in napravah, do nerazdelne
120/10.000, ki jo je dolžnik pridobil na
podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 10.
2000, sklenjene z družbo I.K., Proizvodnja
pohištva d.o.o. Miren, sklenjene pri notarki
Evi Lučovnik v obliki notarskega zapisa opr.
št. Sv 876/2000 z dne 20. 10. 2000, ki je
last dolžnika Lasič Renato, s.p., Lars, Bilje
182, Renče, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Področje Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2002
Z 1/2002
IZ-6084
Na podlagi sklepa opr. št. Z 1/2002, ki
ga je dne 25. 1. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na:
– delu parc. št. 835/2, k.o. Šempeter,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, katero je dolžnik pridobil od prodajalca E.I.T., d.o.o.
Šempeter, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2. 1998, overjene pri notarki
Evi Lučovnik, dne 11. 3. 1998, pod št. Ov
737/97,
– poslovnih prostorih št. 18, v izmeri
20,11 m2, v pritličju objekta, ki leži na parc.
št. 631/1, k.o. Nova Gorica, s pravico souporabe pripadajočega stavbnega in funkcionalnega zemljišča, ki jo je dolžnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe št.
27/94 z dne 10. 12. 1994, overjene pri
Okrajnem sodišču v Novi Gorici, dne 5. 1.
1995 pod Ov 55/95, od prodajalca Bazeni, rekreacija, gostinstvo d.d. Nova Gorica,
kar vse je last dolžnika Stil-Line, Trgovina na
debelo d.o.o., Vrtojba, Ul. IX. septembra
137, Šempeter pri Gorici, zastavna pravica
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Področje Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,400.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2002
Z 02/00050
IZ-6566
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 25. 3. 2002, opr.
št. Z 02/00050, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. 4, v izmeri 160 m2, v
prvi etaži in 2 m2 pod stopnicami, v pritličju
in jašek za dvigalo v izmeri 3,40 m2, v poslovnem objektu Pri črpalki, stoječem na
parcelni št. 1934, ki je pripisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 2432, k.o. Slovenska Bistrica, last Zasebne zobozdravstvene
ambulante Radojka Stošić-Čosić, na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 11. 2001,
sklenjene s prodajalcem Svit, svetovanje in
trgovina d.o.o., Slovenska Bistrica, zastavna pravica v korist upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Podružnica Slovenska
Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 25. 3. 2002

Z 2002/00041
IZ-6533
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika BKS - leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Borut Rangus iz Ljubljane, zoper dolžnico Aleksandro Hren, Gradišče 14 a, Vrhnika ter dolžnico in zastaviteljico Marijo
Hren, Gradišče 14 a, Vrhnika, zaradi ustanovitve zastavne pravice, na naroku dne
18. 3. 2002, sklenilo:
na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar z dne
4. 3. 2002, opr. št. Sv 991/2002, se dovoli in opravi zaradi zavarovanja izvršljive denarne terjatve upnika BKS - leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, proti dolžnici
Aleksandri Hren, Gradišče 14 a, Vrhnika ter
dolžnici in zastaviteljici Mariji Hren, Gradišče 14 a, Vrhnika, zaradi zavarovanja terjatve 27.000 EUR s p.p., razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem posojilu št. 5077/02
z dne 27. 2. 2002, ki je priloga notarskega
zapisa, skupaj z izvršilnimi stroški, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, katere lastnica je Marija Hren, Gradišče
14 a, Vrhnika, in sicer dvosobno stanovanje
št. 17, v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše na Vrhniki, Gradišče 14 a, v izmeri
53,76 m2, kar vključuje tudi kletni prostor,
lastninski delež na skupnih prostorih in napravah ter pravico uporabe funkcionalnega
zemljišča, v pripadajočem deležu glede na
celotno stanovanjsko stavbo, ki stoji na
parc. št. 1935/1, pripisani zemljiškoknjižni
vložek št. 3124, k.o. Vrhnika.
Z rubežem pridobi upnik zastavno pravico skladno z 254. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju.
Na pogodbi, s katero je zastaviteljica pridobila nepremičnino, in sicer kupoprodajni
pogodbi št. 3/5 36200-0060/93 z dne 30.
5. 1998 in k tej pogodbi sklenjeni aneks z
dne 15. 2. 2002, se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank in da se zastaviteljici prepoveduje
odtujitev in obremenitev nepremičnine brez
soglasja upnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 3. 2002
In 99/00058
IZ-6112
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi opr. št. In 99/00058 upnika Volksbank
- Ljudska banka d.d., Dunajska 128/a,
1001 Ljubljana, proti dolžnici Ignaciji Diklič,
Čopova 2, Žalec, zaradi izterjave
2,440.354,70 SIT s pp, na podlagi 211.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ter v
zvezi s sklepom o izvršbi, opr. št. In
99/00058 z dne 22. 6. 1999, na naroku
dne 7. 12. 2001 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in ki v
naravi predstavlja dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in
ki v naravi predstavlja stanovanje št. 6, v
prvem nadstropju, v stanovanjski hiši na Čopovi 2, Žalec, parc. št. 541, vl. št. 1126,
k.o. Gotovlje, ki obsega 65,80 m 2, in sicer
kuhinjo 11,27 m2, sobo 17,17 m2 sobo,
11,59 m2, sobo 6,48 m2, hodnik 10,21 m2,
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kopalnico 4,22 m2, balkon 3,78 m2 in druge prostore 1,08 m2, ki je last dolžnice do
1/2 celote, na podlagi kuporodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 340/93 z dne
19. 10. 1993, overjene na Temeljnem sodišču Celje, Enota Žalec, dne 12. 8. 1994.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 3. 2002

Toženi stranki Janu Gregorju, neznanega
prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I P1
109/98, postavi začasna zastopnica odvetnica Maja Besednjak, Pražakova 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
109/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002

toženi stranki Dr. Karja Unternahmungsberatung GmbH, Frobeanusweg 4/b,
Muenchen, se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Mičo M. Pešić, Vodnikov trg 2,
Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca,
dokler ne bo toženec oziroma njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P 1186/2000
SR-6091
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Vesni Ponikvar v pravdni zadevi tožeče
stranke Publikum, borzno posredovanje,
d.d., Miklošičeva 38, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan
in Bogataj, odvetniki iz Ljubljane, proti toženi stranki Černič Bojanu, Viška cesta 42,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 83.300 SIT (pcto. 333.200 SIT)
s pripadki, dne 1. 3. 2002 sklenilo:
začasni zastopnik Vladimir Horvat se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Bojanu Černiču, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I P 1186/2000
postavi začasni zastopnik odv. Radovan Cerjak, Miklošičeva ulica 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002

P 46/2002
SR-6572
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke
Vene Ljudmile, Podlipa 12, Raka, ki jo zastopa odvetnik Dušan Dornik iz Krškega,
zoper toženo stranko neznane dediče neznanega naslova po pokojni Gorenc Mariji,
nazadnje stanujoči Podlipa 9, Raka, zaradi
ugotovitve
lastninske
pravice,
pct.
301.000 SIT, izven naroka dne 14. 3. 2002
sklenilo:
neznanim dedičem po pokojni Gorenc
Mariji se postavi začasna zastopnica, in sicer Cvetka Ogorevc, zaposlena kot strokovna sodelavka pri Okrajnem sodišču v
Krškem, ki bo zastopala neznane dediče v
pravdni zadevi z opr. št. P 46/2002.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 3. 2002

P 1447/2001
SR-6092
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici svetnici Mariji Snežni Novak v
pravdni zadevi tožeče stranke Nade Vrabac, Nova pot 74, Brezovica, proti toženi
stranki Hajrudinu Vrabac, Nova pot 74,
Brezovica, zaradi razveze zakonske zveze,
dodelitve otroka in plačevanja preživnine,
dne 11. 3. 2002 sklenilo:
toženi stranki Hajrudinu Vrabac se postavi začasni zastopnik, odvetnik Grobelnik
Boris iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
1447/2001-IV, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnila.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2002

I P1 109/98
SR-6050
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Jana Gregorja, Ziherlova 2, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 644.253,80 SIT s pp, dne 15. 2.
2002 sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.

II P 381/99
SR-6090
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Zadravec v pravdni zadevi
tožeče stranke Leskovar Srečka, Pretež
2/a, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odv.
Dušan Ludvik Kolnik iz Maribora, proti toženi stranki Dr. Karja Unternahmungsberatung
GmbH, Frobeanusweg 4/b, Muenchen, zaradi ugotovitve ničnosti notarske izjave, na
podlagi določb 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 12. 3. 2002 sklenilo:

SU 020504/2001-704
ZK-6126
Predsednica Okrožnega sodišča v Novi
Gorici, okrožna sodnica svetnica Darinka
Kogoj, na podlagi prvega odstavka 122.
člena in prvega odstavka 136. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 33/95)
izdaja naslednjo odločbo:
Ugotovi se, da so novi zemljiškoknjižni
podatki pri zemljiškoknjižnem vložku št.
266, k.o. Čiginj, nastavljeni.
Novi zemljiškoknjižni podatki se pričnejo
uporabljati po preteku roka osmih dni od
dneva objave te odločbe.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2002

D 678/2001
OD-6552
Djuro Babić, roj. 6. 5. 1925, upokojenec, državljan RS, nazadnje stanujoč Kranj,
Šorlijeva 11, je dne 9. 10. 2001 umrl in ni
zapustil oporoke.
Do dediščine imajo poleg žene Marije
Ide pravico tudi njegovi bratje in sestre oziroma, če so že pokojni, njihovi potomci.
Ker sodišču niso znana niti njihova imena, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Neznanim dedičem je postavljen za skrbnika Bojan Križaj, dipl. soc. delavec, zaposlen pri CSD Kranj.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2002

Oklici pogrešanih
N 344/2001
PO-6052
V nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Kukai Naim, Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Aleš Pegan iz Ljubljane, zaradi razglasitve pogrešanega Asan Kukaj Koriša za mrtvega, sodišče poziva Asana Kukaj Koriša, roj. 14. 12. 1947, nazadnje stan. Hladilniška pot 26c, Ljubljana Polje, da se zglasi pri tem sodišču.
Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o
njegovem življenju, da to sporočijo temu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po preteku roka pa bo sodišče tega pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2002

Sodni register
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 18214/2001
Rg-4241
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
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telja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Simex, proizvodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Trzin, Blatnica 14, objavlja sklep:
SIMEX, proizvodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Trzin, Blatnica 14, reg. št. vl.
1/04719/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 11.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Savnik Breda, Ljubljana, Slomškova 35, z ustanovitvenim kapitalom 1,520.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
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 Ljubljani
dne 13. 12. 2001

MARIBOR
Srg 33/2002
Rg-7449
Družba DRFR, družba za računovodstvo in storitve d.o.o., Partizanska cesta
30, Maribor, reg. št. vl. 1/9205-00, katere družbenika sta Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, Partizanska cesta 30, Maribor in Pernuš Marija,
Kosarjeva 37/e, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 20. 12. 2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Društvo
računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor in Pernuš Marija.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 3. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Humar Arsenija, Regentova ulica 4/b,
Ankaran - Ankarano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 016350/0110/01-27/2001,
izdana dne 19. 10. 2001. gno-83807
Izlakar Ludvik, Partizanski vrh 1, Trbovlje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 039630/0226/00-66/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri Obrtni zbornici Slovenije. gne-83992
Kavčič Amalija s.p., Samopostrežni
market Klasek, Zrkovska 84, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-2249/94,
matična št. 5145345, izdan dne 14. 6.
1999. gnd-84168
Kramar Jože s.p., Avtoprevozništvo in
gradbena mehanizacija, Lutrško selo 7,
Otočec, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1418-94, matična št. 5149252,
izdan dne 1. 1. 1995. gnb-84145
Križaj Ana, Gozdarska 17, Mislinja, priglasitveni list, opravilna št. 490778-96.
gnv-84200
Parovel Zvezdan s.p., Parttis, Montinjan
21, Marezige, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 017637/2320/01-27/1995, izdana dne 30. 6. 1998. gnz-84171
Radovanović Jelenko, Župančičeva 5,
Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-1067/96, izdan dne 1. 3. 1997.
gng-84040
Roglič Bojan, Jevšnikovo 26/a, Kisovec,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 61-0179/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnr-84029
Sejfula Asani, Ulica Kozara 1, Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 043335/0977/00-64/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnf-84041
Šlajkovec Franci s.p., Cerovci 18, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0989-94, matična št. 5074457,
izdan dne 20. 9. 1994. gnp-84331
Urbanc Franc, Stara Fužina 76, Bohinjsko Jezero, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1174/94, izdan dne 23. 12. 1994.
gno-84057
Vidrih Jože s.p., Zdenska vas 52, Videm-Dobrepolje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 028102-0572-00-19-1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnh-84064

Izgubljene listine

Potne listine

preklicujejo

Abraham Samo, Legen 15, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 649446, izdala
UE Slovenj Gradec. gnh-83864
Ahec Boris, Medvedova 7, Kamnik,
potni list, št. BA 533968, izdala UE Slovenska Bistrica. gnr-84004
Alauf Marija, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
294623, izdala UE Ljubljana. gnx-84198
Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš,
potni list, št. CA 10031, izdala UE Domžale. gnx-83973

Priglasitveni list
Cajhen Matjaž, Kidričeva 22, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0468/96,
izdan dne 1. 1. 1996. gnp-84181
Erman Alojz, Zg. Lipnica 17, Kamna
Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 014448/1197/00-54/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnd-83947

Anžoh Matjaž, Vrhe 65, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 807526, izdala UE
Slovenj Gradec. gnc-83969
Arh Roman, Bergantova ulica 6, Trzin,
potni list, št. AA 891311, izdala UE Tržič.
gnj-84012
Avbelj Olga, Škofija 1/a, Pristava pri
Mestinju, potni list, št. BA 295134, izdala
UE Šmarje. gnf-83791
Babič Estera, Podvozna cesta 3, Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 108784, izdala UE Piran.
gno-83907
Bisaku Edi, Britof 221/e, Kranj, potni
list, št. BA 748679. gno-83982
Blažič Keti, Apartado 176, 07080 Palma de Mallorca, potni list, št. BA 618329.
gnr-84104
Bojič Milica, Frankovo naselje 173,
Škofja Loka, potni list, št. AA 605937.
gnn-83987
Bukovec Duška, Kriva pot 18, Ljubljana, potni list, št. AA 679418, izdala UE
Ljubljana. gnh-83914
Camara Alice, Prešernova cesta 51,
Domžale, potni list, št. AA 197510, izdala
UE Domžale. gnk-83836
Cartl Daniela, Svetinci 33, Destrnik,
potni list, št. BA 687794. gnh-83918
Ceglar Marjan, Jevnica 90, Kresnice,
potni list, št. AA 838857. gnc-84369
Cehtl Nives, Borova vas 3, Maribor,
potni list, št. BA 927698. gni-84363
Collauti Gregor, Pregljeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 217798, izdala UE
Ljubljana. gnp-84256
Cvetko Miran, Rimska 22/a, Ljubljana,
potni list, št. P00071970, izdala UE Ljubljana. gnt-84202
Čepljak Janez, Peričeva 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 864600, izdala UE Ljubljana. gnk-84386
Česnik Janko, Palčje 10, Pivka, potni
list, št. P00123188. gnt-84402
Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič, potni list, št. BA 968491. gnq-84230
Djokić Milena, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 772100, izdala UE
Ljubljana. gnb-84045
Dvoršek Tajana, Valvazorjevo nabrežje
5, Krško, potni list, št. BA 939666, izdala
UE Krško. gns-83853
Eržen Irena, Kajakaška cesta 36/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 706929, izdala UE Ljubljana. gnz-84321
Fuchs Ana, Kajuhova 6, Poljčane, potni list, št. CA 17755. gnm-83984
Gabrovšek Boštjan, Gmajna 42, Notranje Gorice, potni list, št. BA 316521,
izdala UE Ljubljana. gni-84338
Gorše Vida, Nadlesk 31, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. AA 133236.
gnx-84048
Hofman Aleš, Založe 19, Polzela, potni list, št. BA 217465. gnb-83920
Hohnec Damjan, Chengdujska 34,
Ljubljana, potni list, št. BA 950423, izdala UE Ljubljana. gnb-84070

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ivančič Iztok, Med ogradami 23, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
135920, izdala UE Nova Gorica.
gnp-83906
Jecl Robert, Senovica 26, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. BA 544543, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnw-83849
Jereb Samo, Ul. IX. korpusa 20, Izola Isola, potni list, št. BA 575739, izdala UE
Izola. gnr-83908
Jurgec Valerija, Krčevina pri Vurbergu
80/b, Ptuj, potni list, št. BA 466564.
gnr-83929
Kastelic Tadeja, Šmihel 10, Žužemberk, potni list, št. BA 304170.
gnm-83834
Kerhe Tinka, Pivola 14, Hoče, potni
list, št. BA 786530. gnw-84349
Kočevar Suzana, Šlandrov trg 9/a, Žalec, potni list, št. BA 601381. gnk-83861
Kodermac Nataša, Med ogradami 1/a,
Solkan, potni list, št. BA 424435, izdala
UE Nova Gorica. gnn-84358
Kojzek Nina, Tomšičeva 9, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 879976, izdala
UE Slovenj Gradec. gnr-84204
Kolar Mušič Ana, Dvorni trg 2, Ljubljana, potni list, št. BA 732649, izdala UE
Ljubljana. gnz-84146
Koraca Suzi, Hrvatinova ulica 14, Ankaran - Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI 88877, izdala UE Koper.
gne-84217
Krizstan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljubljana, potni list, št. BA 331574, izdala UE
Ljubljana. gnb-84395
Kumalić Muharem, Cesta Kozjanskega odreda 8, Senovo, potni list, št. BA
917887, izdala UE Krško. gny-83922
Ladinek Stanislava, Kersnikova 31, Velenje, potni list, št. AA 691302.
gnt-84102
Leskovar Ana, Lackova 5, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 487121.
gnk-84086
Leskovar Karl, Lackova 5, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 728920.
gnl-84085
Lubej Iztok, Goriška 1, Celje, potni list,
št. BA 281610. gnf-84141
Luci Irena, Ul. Lackove čete 44, Ptuj,
potni list, št. AA 263545. gnl-84110
Marčič Tjaša, Kunaverjeva 14, Ljubljana, potni list, št. BA 813648, izdala UE
Ljubljana. gng-84340
Mašinović Refik, Novo Polje, Cesta
X/19,
Ljubljana,
potni
list,
št.
P00061994, izdala UE Ljubljana.
gnm-84184
Mavec Tomaž, Na Korošci 28, Ljubljana, potni list, št. AA 976323, izdala UE
Ljubljana. gnd-83968
Medvešček Jernej, Miren 111, Miren,
potni list, št. BA 711791, izdala UE Nova
Gorica. gni-84213
Mihalič Slavko, Slaptinci 7/a, Sveti Jurij ob Ščavnici, potni list, št. AA 130215,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-84208
Mikanec Klavdija, Prešernova cesta
38, Domžale, potni list, št. BA 565903,
izdala UE Domžale. gnp-83956
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Mlinar Rajmund, Podjelše 4/a, Kamnik, potni list, št. AA 248633, izdala UE
Kamnik. gnr-83954
Mohorko Meglič Uroš, Rimska ploščad
7, Ptuj, potni list, št. BA 819468.
gnu-83926
Molar Lucjan, Kromberk, Iztokova 19,
Nova Gorica, potni list, št. BA 25758,
izdala UE Nova Gorica. gns-84361
Mrva Rudolf, Pečarjeva 6, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 103532.
gnw-84024
Mulec Anton, Stara gora 6, Benedikt,
potni list, št. AA 623570. gnv-84125
Muzik Janez, Snakovška cesta 52, Križe, potni list, št. AA 360967. gnf-83916
Najglič Sašo, Greenwiška 12, Maribor,
potni list, št. BA 700704. gnx-84348
Novak Habot Zvonka, Trubarjeva 20,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št.
P00208343. gnv-84225
Okorn Slava, Pijava Gorica 143, Škofljica, potni list, št. AA 589399, izdala UE
Ljubljana. gnt-84077
Ostojić Petar, Šolska cesta 12, Otočec, potni list, št. AA 340611. gnl-84214
Pavlica Neža, Šempas 63/a, Šempas,
potni list, št. BA 810291, izdala UE Nova
Gorica. gnj-84212
Pavlica Neža, Šempas 63/a, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 139124,
izdala UE Nova Gorica. gnk-84211
Pavlin Robert, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 41793, izdala UE Nova Gorica.
gnz-83996
Planinšek Sonja, Novačanova ulica 4,
Škofja vas, potni list, št. BA 31561.
gng-84365
Plavšič Marko, Tomšičeva 50, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 975246.
gnm-84084
Prašnikar Franc, Mlinše 38, Izlake, potni list, št. AA 947173. gnq-84005
Primožič Anton, Žolgarjeva 9, Maribor,
potni list, št. BA 488427. gnv-84275
Protner Primož, Šolska ul. 4, Portorož
- Portorose, potni list, št. AA 511215,
izdala UE Piran. gnr-83879
Pušnar Martin, Kojsko 5, Kojsko, potni
list, št. BA 357163, izdala UE Nova Gorica. gny-83997
Radivojević Frančiška, Ul. Slavka Gruma 14, Novo mesto, potni list, št. BA
262946. gno-83882
Radonjić Valentina, Vojkova 77, Ljubljana, potni list, št. BA 300388, izdala UE
Ljubljana. gnj-83962
Rajšp Robert, Tomšičeva 6, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 756883.
gny-83822
Repovž Bojan, Zaboršt, Pot za Bistrico
17, Domžale, potni list, št. BA 952561,
izdala UE Domžale. gnv-84325
Robič Boštjan, Zg. plavž 16, Jesenice, potni list, št. AA 786280. gnu-83876
Rodošek Janez, Trniče 43, Starše,
potni list, št. BA 209025. gng-84090
Rojko Neža, Soška ulica 22, Maribor,
potni list, št. AA 857693. gnn-83883

Sedevčič Daniel, Herrenstr. 25, Klettgau, Nemčija, potni list, št. P00116921.
gnh-84289
Sekelj Matjaž, Štihova 24, Ljubljana,
potni list, št. P00062488, izdala UE Ljubljana. gnp-84131
Stanič Evgen, Cesta Cirila Tavčarja 5,
Jesenice, potni list, št. BA 963689.
gnm-83859
Stanović Stjepan, Dovje 127/c, Mojstrana, potni list, št. BA 352446, izdala
UE Jesenice. gnw-83924
Stepan Igor, Rožanec 1, Črnomelj,
potni list, št. BA 923408. gnd-83868
Suljanović Fatime, Zaloška cesta 62,
Ljubljana, potni list, št. BA 888756, izdala UE Ljubljana. gne-84392
Šafarić Branko, Plankarjeva 4, Celje,
potni list, št. AA 836377. gne-84292
Škrabl Anica, Žibernik 29/a, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 162223, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gny-84097
Štrokaj Martin, Panonska 75, Beltinci,
potni list, št. AA 886692, izdala UE Murska Sobota. gnq-84130
Štular Rok, Streliška 22, Ljubljana, potni list, št. AA 321126, izdala UE Ljubljana. gnj-83837
Thaqi Bukurije, Beblerjev trg 14, Ljubljana, potni list, št. BA 682175, izdala UE
Ljubljan. gno-84332
Tomažič Boštjan, Duplje 14, Vipava,
potni list, št. BA 77193, izdala UE Ajdovščina. gng-84190
Tršan Andrej, Valburga 16, Smlednik,
potni list, št. BA 833945, izdala UE Ljubljana. gnj-84387
Ugrin Vatovec Alenka, Salendrova 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 83637, izdala
UE Ljubljana. gnv-83900
Vagaja Andreja, Podgorica 121, Ljubljana, potni list, št. BA 665401, izdala UE
Ljubljana. gnf-84016
Vatovec Gaja, Salendrova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 898890, izdala UE Ljubljana. gnw-83899
Vatovec Marko, Salendrova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 206003, izdala
UE Ljubljana. gnx-84073
Velner Avgust, Razlagova 12, Murska
Sobota, potni list, št. P 00136513.
gnt-83902
Vilar Pia Lina, Knezova 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 637630, izdala UE Ljubljana. gnw-84074
Vrčkovnik Miran, Kotlje 230, Kotlje,
potni list, št. BA 881290, izdala UE Ravne na Koroškem. gnt-84177
Zaletel Jaka, Vaupotičeva 18, Novo mesto, potni list, št. BA 923501. gnw-84199
Zorin Mijošek Danica, Kidričeva 54,
Rogaška
Slatina,
potni
list,
št.
P00073820. gnt-84227
Zorin Miran, Sp. Gabernik 2/b, Podplat, potni list, št. BA 323922, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-84100
Zupanc Anton, Rifengozd 1, Laško,
potni list, št. BA 99229. gne-83917
Žele Boris, Pretnerjeva ul. 4, Postojna, potni list, št. BA 176111, izdala UE
Postojna. gnn-84333
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Alauf Marija, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 211012. gnz-84196
Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 186848.
gnw-83974
Anžaj Ramo, Roška 81/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 363033.
gnw-84224
Anžoh Matjaž, Vrhe 65, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 4878.
gnb-83970
Ban Božidar, Kajuhova 1, Brežice,
osebno izkaznico, št. 67525. gnd-84293
Bembič Anđela, Poletiči 7, Gračišče,
osebno
izkaznico,
št. 349604.
gne-83867
Bojić Radenko, Cesta na Markovec
17, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 536444. gnm-84209
Božičnik Urban, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185186.
gnn-84008
Brce Željko, Nova vas pri Mokricah 11,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 650792. gng-84240
Breg Natalija, Krčevina pri Vurbergu
55/a,
Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 775550. gnb-83895
Breskvar Andrej, Ob zeleni jami 19/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 772537.
gnr-84379
Brodnjak Jožica, Jožefe Lackove 36,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 546790.
gnf-84345
Ciglar Nevenka, Ul. Vide Pregarčeve
10,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 821938. gng-84294
Cokan Marko, Plešičeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 49345.
gne-83842
Cvelbar Jožica, Medvedova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 780601.
gnw-84149
Čekada Vanja, Tominje 11, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 337471.
gnw-84124
Črnič Katarina, Pribinci 5, Adlešiči,
osebno
izkaznico,
št. 520299.
gnp-83856
Drofelnik Boris, Celjska 36, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 409738.
gnm-83884
Drolc Petra, Količevo 50, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 365686.
gnz-84371
Dvornik Klemen, Prapreče pri Šentjerneju 15, Šentjernej, osebno izkaznico,
št. 163305. gnc-84219
Faflek Doris, Trstenjakova 17, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 381855.
gnf-84216
France Vincenc, Cvetlična ulica 2, Nazarje, osebno izkaznico, št. 882463.
gnd-84093
Fras Ana, Ob grajeni 1/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 343836. gnb-83995
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Fridrih Lašič Marija, Koračice 34, Sveti Tomaž, osebno izkaznico, št. 872093.
gnb-84095
Frisch Štefan, Na Poljanah 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 79633.
gnj-84362
Godec Janez, Ul. prekomorskih brigad
41, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 364975. gnx-84123
Gogala Viljem, Janeza Puharja 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 258131.
gne-84142
Gošnik Stanislava, Stenica 39, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št. 425317.
gnw-84099
Gričar Janko, Turistična ulica 9, Naklo, osebno izkaznico, št. 125485.
gnh-84364
Herega Daniel, Živkova ulica 14, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1041253. gni-83788
Hribar Majda, Matjanova pot 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 385242.
gni-83938
Hrušovar Gabrijel, Celovška 181, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 111339.
gnk-83911
Jakša Vanja, Roška 37, Semič, osebno izkaznico, št. 61974. gnz-84096
Jančič Jože, Tyrševa ulica 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 654896.
gnj-84087
Kaluža Andreja, Pot na Hreše 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 886351.
gng-83990
Keržič Boštjan, Cesta talcev 13, Logatec, osebno izkaznico, št. 135958.
gnv-84075
Klančar Rado, Cesta pod Slivnico 21,
Cerknica,
osebno
izkaznico,
št. 1005716. gnn-84283
Kogelnik Štefanija, Koprivna 5, Črna
na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št. 73278. gnr-83904
Kolman Marija, Drožanjska cesta 49,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 583628.
gnz-84246
Kopušar Anita, Kardeljev trg 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 350891.
gny-83851
Kopušar Karin, Kardeljev trg 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 958915.
gnv-83850
Korelc Mojca, Selanov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 100409.
gnk-84136
Kos Marija Karla, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546552.
gne-83892
Kovačec Jožica, Sv. Tomaž 48, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 1051631.
gnk-83886
Kralj Srečko, Senešci 10, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 248215.
gnb-84120
Kranjc Marija, Pod Nasipom 3, Pivka,
osebno
izkaznico,
št. 736627.
gny-84047
Krpetić Danica, Belokriška 68, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 831668. gnc-84094

Kvartič Stanislava, Bevče 44, Velenje,
osebno izkaznico, št. 82594. gns-84278
Lanišek Frančiška, Cesta 3. talcev
8/b,
Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 619833. gnl-84385
Lebič Gabriela, Pod gabri 23, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 253781.
gnb-84245
Lepej Janko, Trg izgnancev 8, Brežice, osebno izkaznico, št. 545285.
gnm-84109
Lesjak Mateja, Mariborska 7, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 430674.
gnq-83980
Leskovar Ana, Lackova 5, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 261843.
gnn-83858
Lilija Nina, Opekarniška 8/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 69130. gni-84288
Lipa Antonija, Rožna dolina, cesta
XV/16, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 386023. gnd-84143
Ljubenko Vinko, Kanižarica 28/c, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 493314.
gnr-83979
Lončarević Elvira, Cesta na Loko 5,
Tržič, osebno izkaznico, št. 618586.
gnc-83844
Macura Goran, Ig 444, Ig, osebno izkaznico, št. 138396. gnq-84355
Mastnak Andrej, Vodmatska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185216.
gno-84357
Matejčič Amalija, Vanganel 11, Koper
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 958187. gne-84342
Matelič Tine, Avsa 2, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 20104. gnc-83894
Medved Stanislava, Ilirska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 444425.
gne-84317
Mihelčič Marija, Oražnova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 246485.
gnm-83784
Mihevc Matej, Jurčkova cesta 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 72960.
gnv-84050
Milenkovič Tamara, Ul. Veljka Vlahoviča 59, Maribor, osebno izkaznico,
št. 755216. gnl-83860
Mir Marija, Kovinarska 11, Celje, osebno izkaznico, št. 677918. gnj-83887
Modic Marijan, Prvomajska 12, Kamnik, osebno izkaznico, št. 579454.
gnz-84046
Mohorič Jurij, Poljubinj 4/e, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št. 1110548.
gnu-84126
Mrvar Marijan, Grajski trg 46, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 90332.
gno-84207
Murko Elizabeta, Polje 9, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 71627. gnd-84343
Novak Drago, Rodine 7, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št. 973965.
gnw-83874
Novak Habot Zvonka, Trubarjeva 20,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 565152. gnu-84226
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Oblak Maja, Sp. Lipnica 14, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 850487.
gnz-84346
Omladić Eduard, Loznica 70, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 949616.
gnu-84276
Osolnik Marija, Tirosek 21, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 939308.
gni-84113
Otrin Angela, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 554188.
gnv-83800
Pak Denis, Šentilj 131/k, Šentilj v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 876867. m-373
Pavlin Matjaž, Paha 4, Otočec, osebno izkaznico, št. 114631. gnp-84206
Pelc Tomaž, Škapinova ulica 12, Celje, osebno izkaznico, št. 145027.
gny-83847
Perko Ernestina Jerneja, Kovorska 27,
Tržič, osebno izkaznico, št. 549717.
gnj-84112
Pifko Ljudmila, Pajerjeva ulica 3, Šenčur, osebno izkaznico, št. 967649.
gno-84107
Pirš Rudolf, Kleče 24, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 468921.
gnf-84066
Polanec Pavel, Ellerjeva 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 430521.
gnm-84284
Ponikvar Mojca, Primožičeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 67865.
gnj-84187
Popit Janez, Z. Miloša 8, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 81015. gns-83903
Prezelj Dorica, Log 33, Železniki,
osebno
izkaznico,
št. 604110.
gne-84367
Puhek Alojzija, Tribuče 31, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 66679. gny-84247
Puš Stanko, Zupančičeva 8, Metlika,
osebno
izkaznico,
št. 569138.
gnf-83866
Pušnar Martin, Kojko 5, Kojsko, osebno izkaznico, št. 1109830. gnu-83901
Rajković Eva, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 351959.
gnd-84018
Rebek Vilma, A. Gabrščka 88, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 547588. gnq-83880
Rebernik Majda, Kočna 12/b, Blejska
Dobrava, osebno izkaznico, št. 898737.
gnx-83923
Remec Franc, Dobrunjska cesta 36/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821874.
gng-84315
Repa Darko, Maistrova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 90908. gng-83790
Repar Jožefa, Lanišče 2, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št. 123193.
gnr-84354
Resman Marija, Vodnikova 8, Lesce,
osebno izkaznico, št. 82934. gnq-84205
Rijavec Janja, Logovec 207, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št. 359731.
gnz-84121
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Roethel Ljudmila, Devinjska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382321.
gnz-84221
Rogelj Stanislav, Podlubnik 271, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 523835.
gnf-84391
Rojko Anita, Radomerščak 46/a, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 109832.
gnc-84344
Ros Marija, Kamnica 19, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 752381.
gnh-83964
Rošker Damijan, Heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 125354.
gno-83857
Rutar Vukosav Bernardka, Kajuhova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225166.
gnf-83991
Setnikar Dejan, Gabrje 1, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št. 923071.
gnv-84000
Setnikar Mojca, Gabrje 1, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št. 435953.
gnw-83999
Setnikar Nik, Gabrje 1, Dobrova, osebno izkaznico, št. 923072. gnu-84001
Slana Petra, Društvena ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 416310.
gnj-83912
Stambul Brentin Slavomir, Rečica 2,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 12891. gnd-83993
Stariha Danijela, Cankarjeva 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 306121.
gnj-83787
Stražišar Antonija, Matena 56, Ig,
osebno
izkaznico,
št. 726547.
gnb-84320
Svete Karmen, Gospodinjska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 423778.
gne-84067
Šalinović Ana, Poštelska 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 132427.
gno-84082
Šega Miha, Pot na Zali rovt 9, Tržič,
osebno
izkaznico,
št. 280787.
gnm-84359
Šincek Lilijana, Ul. Pohorskega odreda 7, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 224504. gnh-84114
Šinigoj Damjan, Vodnikova 12, Dornberk, osebno izkaznico, št. 159257.
gns-84228
Škrlec Josip, Cankarjeva ulica 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 183432.
gnf-84291
Šlaus Boštjan, Aškerčeva 16, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 362718.
gnz-83971
Šmit Špela, Malejeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 990512.
gni-83988
Šolić Marjanka, Ulica Heroja Marinclja
7,
Kočevje,
osebno
izkaznico,
št. 383699. gnj-83862
Špilar Denis, Kolenov graben 8, Radeče, osebno izkaznico, št. 882160.
gnq-84180
Štefančič Vinko, Cvetlična 12, Ormož,
osebno izkaznico, št. 5470. gnc-83994

Štrus Marko, Šentpavel na Dolenjskem
4/a, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 492444. gnl-83960
Tehovnik Jakob, Tomišelj 62, Ig, osebno izkaznico, št. 121878. gnl-84235
Tokić Goran, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658640.
gnl-84010
Tramšek Leopoldina, Ulica Borisa Kraigherja 65, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 106960. gnn-84083
Travnikar Nežika, Župančičeva ul. 2,
Metlika, osebno izkaznico, št. 727082.
gnz-83871
Trček Anton, Avsečeva 27/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594860.
gng-84015
Trobej Ivan, Slivniška cesta 9, Hoče,
osebno
izkaznico,
št. 726101.
gng-84115
Trojar Manca, Vrtnarska 4, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 665925.
gny-83972
Tušek Janez, Jiršovci 63, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št. 233394.
gni-83888
Tušek Zofija, Jiršovci 63, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št. 299719.
gnx-83898
Udovič Elvis, Jelšane 47, Jelšane,
osebno
izkaznico,
št. 200674.
gnj-84237
Uglešić Terezija, Obirska 12/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 634155.
gnf-84366
Ugovšek Tomaž, Šlandrov trg 11, Žalec, osebno izkaznico, št. 64185.
gnp-83881
Vajndorfer Mihaela, Moravci 33, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 731235.
gnl-84210
Vanič Blanka, Glavarjeva 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 747018.
gnk-84336
Velušček Darja, Kolarska 11, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 146870. gnu-84376
Verhnjak Katarina, Aškerčeva 8, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 40132. gnl-84360
Verlak Marija, Šorlijeva 31, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 426740.
gni-83863
Videmšek Ema, Florjan 272, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št. 427769.
gnk-83986
Vidmar Jure, Cesta v zgornji log 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 363459.
gnl-83785
Vižin Boris, Ajševica 23, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 722355.
gnc-84119
Volavšek Šimunović Blanka, Jagodje
39, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 345538. gny-84122
Zorin Mijošek Danica, Kidričeva 54,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 896188. gnr-84229
Žele Kristina, Cesta v Mestni log 26,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 979808.
gnd-84118
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Žerak Martin, Strmec 78, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št. 609846.
gno-84232
Žigon Robert, Zaplana 53, Logatec,
osebno
izkaznico,
št. 116470.
gng-84065

Vozniška dovoljenja
Alauf Marija, Ulica Ivana Selana 22,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 144853, reg.
št. 145555,
izdala
UE
Ljubljana.
gnb-84195
Ankovič Maks, Železnikova ulica 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 910845, reg. št. 97856, izdala UE
Maribor. gnr-84108
Anžaj Ramo, Roška 81/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544714, reg. št. 80812, izdala UE Maribor. gnx-84223
Arh Roman, Bergantova ulica 6, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
853396, reg. št. 5956, izdala UE Logatec. gnk-84011
Banko Andrej, Strukovci 26, Bodonci,
vozniško
dovoljenje,
št. 31051.
gnu-84155
Batista Gregor, Levčeva ulica 13/b,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1194963, reg. št. 31380, izdala UE
Domžale. gnn-83933
Bedić Milan, Rusjanov trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734251, reg. št. 67689, izdala UE Ljubljana. gne-84296
Benko Beno, Cankova 75, Cankova,
vozniško
dovoljenje,
št. 37209.
gnt-84152
Beširović Hasan, Vipavska cesta 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1429987, reg. št. 45590,
izdala UE Nova Gorica. gnd-84218
Blažek Edvard, Novo naselje 17, Pobegi, vozniško dovoljenje, reg. št. 6458.
gns-84028
Blaževič Enijo, IX. korpus 6, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 2539, izdala UE Izola. gnq-84034
Božičnik Urban, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1343284, reg. št. 207068, izdala
UE Ljubljana. gno-84007
Bratkovič Terezija, Gor. Vrhpolje 50,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 5823, izdala UE Novo mesto. gnm-83909
Bratovič Janez, Sorška cesta 44, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7384, izdala UE Škofja Loka.
gnf-83891
Breskvar Andrej, Ob zeleni jami 19/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503009, reg. št. 171124, izdala
UE Ljubljana. gns-84378
Brunšek Irena, Tovarniška ulica 35,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1085973, reg. št. 18761, izdala UE
Domžale. gnx-84323
Bufolin Andrej, Kaminova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929203, reg. št. 160818, izdala UE
Ljubljana. gnf-84341
Buh Vid, Zadobje 2, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10889, izdala UE Škofja Loka.
gnn-83808
Cerar Nataša, Bišče 24, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 162708,
reg. št. 26090, izdala UE Domžale.
gnv-84300
Cokan Marko, Plešičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264953, reg. št. 225484, izdala UE
Ljubljana. gnf-83841
Colarič Peter, Brod v Podbočju 20,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 15929. gng-83890
Černe Stanislav, Gradnikova cesta 14,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1449054, reg. št. 23219. gnx-83798
Čerpnjak Erik, Ledavsko naselje 32,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35245. gnt-83802
Čujež Tomaž, Sončni grič 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1479825, reg. št. 30527, izdala UE Velenje. gne-84242
Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
563648, reg. št. 8345, izdala UE Tržič.
gnp-84231
Dalan Nada, Ploščad Dr. Tineta Zajca
11, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 700942, reg. št. 18077, izdala UE
Domžale. gnu-84326
Debeljak Milan, Podbrezje 150, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
85316, reg. št. 11134. gnu-84301
Debeljak Špela, Valburga 29/c, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137594, reg. št. 215996, izdala UE
Ljubljana. gnp-84356
Debevec Vladimira, Kumrovška 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768703, reg. št. 96971, izdala UE
Ljubljana. gnx-84373
Deumič Halida, Murova 27, Jesenice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. 104661. gne-83942
Di Batista Tina, Reteče 150, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22399, izdala UE Škofja Loka.
gnk-84286
Dolinšek Marko, Ulica Frankolovskih
žrtev 74, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43434. gnw-84049
Dominko Primož, Grilcev grič 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15085, izdala UE Vrhnika. gny-84372
Drempetič Gregor, Oretnekova pot 16,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234903, reg. št. 49467, izdala UE
Kranj. gnu-84401
Dvornik Klemen, Prapreče pri Šentjerneju 15, Šentjernej, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 34381, izdala UE Novo mesto. gnb-84220

Ernst Irena, Javornik 24, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12988, izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-84314
Filipčič Damijan, Koče 51, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 13250,
izdala
UE
Postojna.
gnt-83827
Flis Jože, Straža pri Oplotnici 15,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 16314, izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-84023
Frank Anton, Prem 12, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 749985,
izdala UE Postojna. gnc-84019
Frece Zdenka, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106751, reg. št. 152222, izdala
UE Ljubljana. gnq-84280
Fridau Boštjan, Zg. Porčič 31, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št.
S 161394, izdala UE Lenart. gnq-84330
Gacin Duško, Kalistrova 6/a, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 6171.
gnr-83829
Germek Jasna, Tratna pri Grobelnem
24, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13343, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnf-84241
Golob Silvija, Vinarje 73, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3851. gnp-83831
Gorup Nina, Ruška 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 802403,
reg. št. 29326, izdala UE Maribor.
gnz-83846
Gostič Marjanca, Pijava Gorica 99/a,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051488, reg. št. 197822, izdala
UE Ljubljana. gnq-84334
Grajzar Saša, Valburga 42, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134274, reg. št. 199978, izdala UE
Ljubljana. gnt-84277
Gregorčič Roman, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 185870, reg. št. 120592, izdala UE
Ljubljana. gnc-84069
Habjanič Angela, Jurovci 2, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 9600, izdala UE Ptuj. gni-84313
Hawlina Marko, Ob zeleni jami 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 891399, reg. št. 68715, izdala UE
Ljubljana. gnq-83955
Horvat Uroš, Ulica Ruške čete 5, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309607, reg. št. 8965. m-374
Hribar Majda, Matjanova pot 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2511, reg. št. 117067, izdala UE Ljubljana. gnj-83937
Hrušovar Danijela, Celovška cesta
181, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 768748, reg. št. 25369, izdala UE Ljubljana. gnl-84135
Ipavec Darko, Vipavska cesta 100/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 26196, izdala UE Nova Gorica. gno-84157
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Jakop Boris, Stantetova ulica 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085399, reg. št. 22978, izdala UE Velenje. gnv-83875
Jančič Marjan, Polule 80, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35091.
gny-84172
Janič Valerija, Malgajeva 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1339918, reg. št. 26057, izdala UE Velenje. gne-84092
Jašarević Šerije, Ulica borcev 9, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 5499, izdala UE Piran.
gnk-84036
Jelenič Terezija, Rašiška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 686687, reg. št. 189872, izdala UE
Ljubljana. gnu-83826
Jelovčan Stanislav, Na logu 8, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 404, izdala UE Škofja Loka.
gnl-84060
Jerala Borut, Podreča 75, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736086, reg. št. 35824, izdala UE Kranj.
gnq-83805
Jeran Tina, Bobovek 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032980,
reg. št. 45388, izdala UE Kranj.
gng-83965
Jovanović Miloš, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731748, reg. št. 195701, izdala UE
Ljubljana. gnm-84134
Južnič Tina, Rožna ulica 21, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9780, izdala UE Kočevje. gnq-84055
Kaligarič Hoja, Malija 67/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40227. gnc-83944
Kancler Nina, Tomšičeva ulica 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 235571, reg. št. 96354, izdala UE Maribor. gnl-83885
Kariž David, Kraljeva ulica 15, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 28077. gnc-83794
Kladnik Katja, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 929879, reg. št. 200112, izdala UE
Ljubljana. gnx-84248
Klebčar Franc, Nadanje selo 45, Pivka, vozniško dovoljenje, reg. št. 1217.
gns-84053
Kocbek Danijel, Sp. Korena 43/b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001277752, reg. št. 116368,
izdala UE Maribor. gns-84353
Koradin Ervin, Cankarjeva 5, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
784693, reg. št. 13445, izdala UE Ajdovščina. gnr-84129
Koren Petra, Na šancah 84, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12038, izdala UE Ravne na Koroškem. gni-83813
Korenak Roman, Zibika 30, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17263, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-83793
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Kotnik Andreja, Tovarniška ulica 42,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1354115, reg. št. 32352, izdala UE
Domžale. gnq-84080
Kovič Gregor, Ulica Nikola Tesla 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1429017, reg. št. 35648, izdala UE
Domžale. gnz-83946
Kozin Janko, Kovačeva ulica 17/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844205, reg. št. 160478, izdala UE
Ljubljana. gnu-84051
Kralj Miroslav, Veliki Nerajec 10, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6912, izdala UE Črnomelj. gnp-83931
Kranjc Maja, Osredek pri Krmelju
36/a, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1505692, reg. št. 12799.
gnc-84098
Kranjc Zlatica, Šmiklavž 5/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14526. gnn-83983
Kraševec Ervin, Nova vas 45/a, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 350
ccm, BCEFGH, št. S 1427284, reg.
št. 9730, izdala UE Cerknica. gnc-84319
Kristl Darko, Vetrinjska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1331205, reg. št. 107746, izdala UE Maribor. gns-83978
Križman Tomaž, Kajuhovo naselje 32,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7370, izdala UE Kočevje.
gnk-83865
Križnar Milica, Jarška cesta 47, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701959, reg. št. 19395, izdala UE Domžale. gnw-84374
Krkovič Alenka, Morava 16/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9010, izdala UE Kočevje. gng-83840
Kukovec Tomaž, Vičava 87, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 25676,
izdala UE Ptuj. gnd-83943
Kunc Avgust, Robindvor 3, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5287.
gnh-84239
Kvas Emilijan, Čadran 76, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
!%&/$, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-84063
Laimiš Florijan, Cesta na Loko 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1434259, reg. št. 6781, izdala UE
Ljubljana. gnk-83786
Lavrinc Saša, Pot na Brod 1, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11389,
izdala UE Laško. gnt-84352
Lebič Gabriela, Pod gabri 23, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1462487, reg.
št. 48214. gnc-84244
Lesjak Mateja, Mariborska 7, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
248252, reg. št. 95507, izdala UE Maribor. gnp-83981
List Mitja, CMD 14, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37143, izdala UE
Ptuj. gnj-84162
Lukas Viktorija, Zrkovci, Na gorci 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1511202, reg. št. 99218, izdala UE
Maribor. gny-84347
Lukić Aleksandar, Gubčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642088, reg. št. 43189, izdala UE Kranj.
gnp-84006
Maček Andrej, Praprotna polica 14,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 735991, reg.
št. 14431, izdala UE Kranj. gnn-84308
Mahne Maruška, Cankarjev drevored
16/b, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. H, reg. št. 10398, izdala UE Izola.
gnr-84033
Majer Nataša, Kardeljeva cesta 73,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1471899, reg. št. 114890, izdala
UE Maribor. gnk-84236
Mašinović Refik, Novo Polje, Cesta
X/19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 262458, reg. št. 110851,
izdala UE Ljubljana. gnn-84183
Matjašič Franc, Slovenja vas 44/a,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 31615, izdala UE Ptuj. gni-84038
Meze Janez, Toplarniška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250619, reg. št. 30676, izdala UE
Ljubljana. gnp-84381
Mitić Nataša, Podlubnik 16, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11377, izdala UE Škofja Loka.
gnl-83835
Močnik Roman, Pšata 38, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
65141, reg. št. 19531, izdala UE Domžale. gnm-84384
Mrvar Marjan, Grajski trg 46, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2170, izdala UE Novo mesto.
gnw-84153
Muminovič Amir, Titova 71, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1046511,
izdala
UE
Jesenice.
gnb-83795
Nedelko Janez, Trnovska vas 13, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFG, reg. št. 24434, izdala UE Ptuj.
gno-84307
Novak Danko, Gregorčičeva 20, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 11846, izdala UE Brežice. gnt-83852
Novak Metka, Tržaška cesta 486, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 927662, reg. št. 112828,
izdala UE Ljubljana. gnw-84174
Novak Polona, Zavrate 1, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8552, izdala
UE Laško. gnq-83855
Ogrizek Denis, Rožna 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 154437,
izdala UE Postojna. gni-84013
Osmani Adem, Razlagova 18/a, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
št. 36131. gnr-84154
Otaševič Živko, Čateška 18, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 9787. gnx-83848
Ovca Srečko, Zgornje Loke 3, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1329344, reg. št. 34314, izdala UE
Domžale. gnr-84054
Oven Jožef, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 814417, reg. št. 110642, izdala UE
Ljubljana. gnw-84399
Ovsenik Maja, Kersnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264427, reg. št. 120142, izdala
UE Ljubljana. gnn-84133
Pak Denis, Šentilj 131/k, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1241900, reg. št. 6465.
m-372
Pečovnik Dejan, Tolsti vrh 87, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17236, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-83810
Pelc Tomaž, Škapinova 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47205.
gnh-83789
Perbil Valentina, Paka pri Velenju 35/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 562288, reg. št. 13969, izdala UE
Velenje. gnx-84173
Perc Branko, Lončarjev dol 30, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1456683, reg. št. 10024. gnt-83927
Perenda Maja, Prijateljeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504659, reg. št. 241999, izdala
UE Ljubljana. gnm-83963
Perkovič Danilo, Destrnik 47, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
reg. št. 24322, izdala UE Ptuj.
gnw-83803
Pernat Marija, Fram 79/b, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 909098,
reg. št. 39526. gnd-84243
Petrič Dušan, Kamna gorica 16, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 790766, reg. št. 3656, izdala UE
Cerknica. gni-84188
Pirc Boštjan, Ulica bratov Zakrajšek 7,
Škofljica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 28/2002.
gnb-84299
Planjšek Peter, Prečna 6, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1472525, reg. št. 98816, izdala UE Maribor. gnw-83878
Polajner Zala, Pristava 27/a, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18471, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-84156
Polaner Marija, Sp. Voličina 67, Voličina,
vozniško
dovoljenje,
št.
S
001186928. gnw-83824
Primc Gregor, Poljšica pri Podnartu
19, Podnart, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1448961, reg. št. 27637.
gnm-84309
Pušnar Martin, Kojsko 5, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 39794, izdala UE Nova Gorica.
gnr-83804
Rak Milena, Šenbric 30, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3610,
reg. št. 12626, izdala UE Velenje.
gnb-83845
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Rant Bibijana, Dvor pri Polhovem Gradcu 19/a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212572, reg.
št. 124071,
izdala
UE
Ljubljana.
gnx-83998
Remec Franc, Dobrunjska cesta 36/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 219310, reg. št. 113181,
izdala UE Ljubljana. gnf-84316
Repas Milan, Ponikva 37/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
138601, izdala UE Žalec. gnr-83854
Repina Janko, Vosek 2, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
369312, reg. št. 19671. gnv-84175
Roethel Ljudmila, Devinska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412838, reg. št. 52424, izdala UE
Ljubljana. gnz-84071
Rogelj Stanislav, Podlubnik 271, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ASBGH, reg. št. 3534, izdala UE Škofja Loka.
gng-84390
Rom Ana, Ručetna vas 19, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1658,
izdala UE Črnomelj. gnq-83905
Saje Alenka, Podmilščakova ulica 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392206, reg. št. 163354, izdala UE
Ljubljana. gni-84088
Sedman Bogdan, Pivška 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, reg. št. 388.
gns-83828
Slakan Andraž, Tabor 18/e, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1442116, izdala UE Žalec. gny-84101
Smodiš Tomaž, Cankova 34, Cankova, vozniško dovoljenje, reg. št. 30706.
gnn-84062
Spilek Mitja, Savska pot 7, Čatež ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16808, izdala UE Brežice. gnp-84056
Stanko Branko, Lendavska ulica 25/b,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 39154. gnf-83816
Stražar Klemen, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972722, reg. št. 162763, izdala UE
Ljubljana. gnz-84396
Strmole Olga, Cikava 35, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
224885,
izdala
UE
Grosuplje.
gnu-84201
Surina Vojko, Jelšane 14, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
660977, reg. št. 3263, izdala UE Ilirska
Bistrica. gny-84397
Sušnik Alenka, Sp. Besnica 49, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1355050, reg. št. 51674, izdala UE Kranj. gni-84138
Sveček Boštjan, Kovaška 8, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8557, izdala UE Radlje. gnb-84020
Šepec Anton, Jakčeva ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 731889, reg. št. 197051, izdala UE
Ljubljana. gnd-84393
Škrjanc Tonček, Selska ulica 58, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. AB-

CEFGH, št. S 294294, reg. št. 3348, izdala UE Ljubljana. gnk-83936
Šmuc Bojan, Za kalvarijo 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913452, reg. št. 91402, izdala UE Maribor. gnu-84176
Špeletič Ivan Štefan, Majnikova 6, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 114, izdala UE Ribnica.
gnd-84368
Šteblaj Helena, Fizine 4, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7859, izdala UE Piran. gnl-84035
Štimec Ivan, Tesarska 3/b, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 323,
izdala UE Kočevje. gnn-84158
Štok Katarina, Ob cesti 5, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 215908, izdala UE Ljubljana. gny-84322
Štrus Marko, Šentpavel na Dolenjskem
4/a, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 963564, reg.
št. 17847,
izdala
UE
Grosuplje.
gnz-84021
Šumljak Kristina, Andraž pod Polzelo
5, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026860, izdala UE Žalec.
gnq-83930
Šuštar Majda, Kamnik pod Krimom
147, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 244429, reg. št. 11792, izdala UE Ljubljana. gnk-83811
Šušteršič Vesna, Mozelj 34, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10013,
izdala
UE
Kočevje.
gns-83928
Tanacek Puc Orlanda, Ledine 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23854, izdala UE Nova Gorica.
gnz-83821
Tehovnik Jakob, Tomišelj 62, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002036, reg. št. 156215, izdala UE
Ljubljana. gnm-84234
Tomažič Brigita, Gabrk 2/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10309, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnx-84398
Tuljak Mojca, Istrski odred 6, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9735, izdala UE Izola. gnm-83809
Udovič Elvis, Jelšane 47, Jelšane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327366, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-84238
Urbanija Franc Frenk, Čevljarska ulica
5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2362644, reg. št. 11868, izdala UE Domžale. gnl-83985
Vampelj Mirjam, Razori 14/a, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190634, reg. št. 219241, izdala UE
Ljubljana. gny-83872
Videtič Mateja, Fram 153/c, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801488, reg. št. 102583, izdala UE Maribor. gne-83792
Vidic Klemen, Kresnice 10/b, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432626, izdala UE Litija. gno-84382
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Vidic Martin, Blatni vrh 17, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGHE,
št. 6695, izdala UE Laško. gnc-83919
Vodušek Dragica, Vareja 17, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22148, izdala UE Ptuj. gnh-84039
Vodušek Zvonko, Novo naselje 15,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 422657, reg. št. 3915, izdala
UE Ruše. m-362
Weithauser Tatjana, Dežmanova 3,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 868933, reg. št. 8043. gnw-83799
Zadravec Marija, Gosposvetska cesta
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 446627, reg. št. 141003, izdala UE Ljubljana. gnc-84394
Zazijal Rajko, Drešinja vas 52, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411586, izdala UE Žalec. gnq-84105
Zuoder Matej, Ruška cesta 7, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1255466, reg. št. 8761. m-361
Zupančič Gorazd, Britof 220/a, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 642794, reg. št. 36095, izdala UE
Kranj. gne-84117
Žabjek Matjaž, Jocova 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003436, reg. št. 154692, izdala UE
Ljubljana. gnv-83925
Žilić Šefik, Žibertova ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 892233, reg. št. 101940, izdala UE
Ljubljana. gnu-84151

Zavarovalne police
Bonča Iztok, Zbiljska cesta 9, Medvode, zavarovalno polico, št. 2189499, izdala zavarovalnica Maribor. gnh-84014
Fartely Fredi, Sp. Dobrenje 27, Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico,
št. 271390, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-363
Jenko Igor, Jadranska cesta 2/a, Ankaran - Ankarano, zavarovalno polico, št.
AO 0910238. gnx-83948
Jeram Maja, Juleta Gabrovška 23,
Kranj, zavarovalno polico, št. AO 434362.
gnu-83951
Ledinek Ljubica, Dragonjeva 2, Maribor,
zavarovalno
polico,
št. 00101410840, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. m-365
Mahkovec Janez, Dolenjska cesta
129, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 450259, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-83977
Matejčič Marino, Dolinska cesta 30,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. AO 0989628. gnr-84329
MEGATISK D.O.O., Vevška cesta 52,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 444702,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-84002
Mravljak Branko, Gaberke 224/a, Šoštanj, zavarovalno polico, št. AO 410377,
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izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-83952
Mrkonjić Goran, Goriška cesta 43, Velenje, zavarovalno polico, št. 392291, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-83921
Premru Iztok, Šmarje 45, Šmarje, zavarovalno polico, št. AOP 1037661.
gno-84161
Štirn Matjaž, Dvorje 71, Cerklje na Gorenjskem,
zavarovalno
polico,
št.
AO401120. gnx-84298
Tekavčič Andreja, Polje, cesta XX/10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592400,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-84147
Vrbič Zoran, Na grivi 39, Brezovica pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
00101383021, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. na ime Salco d.o.o..
gng-83915
Žigon Angelo, Cesta v zgornji log 52,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 62001040295 in 56001007/02, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gno-84182
Žontar Franc, Tavčarjeva ulica 20,
Škofja
Loka,
zavarovalno
polico,
št. 823464, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnv-83950

Spričevala
Antanasović Sandra, Kodrova 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ivančni Gorici, izdano
leta 1996/97. gnx-83873
Antulović Karlo, Novi log 19/d, Hrastnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
strojne šole Trbovlje, izdano leta 1998 in
1999. gns-84132
Avsec Metka, Varškova 4, Domžale,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1996. gnc-84144
Balog Anja, Keleminova 11, Maribor,
indeks, št. 30016355, izdala Visoka
zdravstvena šola Maribor. m-366
Barlič Edvard, Keršičeva 23/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Vajenske šole za slikarsko in pleskarsko stroko
Kranj, izdano 11. 6. 1964. gnj-84287
Baš Mojca, Klanska ulica 7, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1983 in 1984. gns-84178
Batič Aleš, Ozeljan 104, Šempas, diplomo Tehniškega srednješolskega centra Nova Gorica, št. II/KS-3635, izdana
leta 1988. gnw-84324
Bodinar Dragana, Cesta 4. julija 57,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2000. gnv-84279
Božak Viktor, Lerchingerjeva 6, Rogatec, diplomo Poslovne komercialne šole v
Celju, izdana v šolskem letu 1984/85.
gny-84297
Brišnik Igor, Graščinska cesta 27, Prebold, spričevalo 1. in 2. letnika Šole za

pošto in telekomunikacije, izdano leta
1991 in 1992. gnu-83976
Cerar Anica, Ljubljanska 93, Domžale,
preklic spričeval, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 66/95. gnt-84052
Češnovar Urban, Žirovnica 22, Žirovnica, spričevalo Trgovske šole, izdano
29. 9. 1994. gnl-84160
Čičmirko Boris, Moljska cesta 3, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnl-84285
Dedek Matej, Koče 66, Prestranek,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje železniške šole v Ljubljani, izdano leta 1992 in
1993. gny-84022
Delić Đengis, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1, 2 in 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnl-84185
Denić Boris, Trg svobode 30, Trbovlje, diplomo Srednje šole tehniških strok
Šiška Ljubljana, izdana leta 1984.
gni-83838
Divjak Marjan, Na produ 32, Bresternica, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Mariboru, izdana leta 1988. m-357
Dugandžija Stojan, Klopčičeva 2, Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu OŠ Dravlje.
gnn-84383
Fekeža Daniela, Arja vas 13/a, Petrovče, spričevalo 1. letnika Trgovske šole v
Celju, izdano leta 1999. gnv-84025
Furar Barbara, Štefanova ulica 3, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ
Prežihov Voranc v Ljubljani. gnu-84076
Gajšek Daniel, Nusdorferjeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Domžale,
izdano
leta
2000.
gng-84215
Golavšek Jurij, Podvin 225, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol v Velenju, izdano leta 1999.
gnn-84058
Grilc Janez, Klenik 8, Vače, spričevalo
o končani OŠ Dušana Kvedra Vače, izdano leta 1964, izdano na ime Grilc Ivan.
gnd-83893
Grnjak Tina, Legen 193, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2001. gnq-84305
Habjan Miha, Melikova ulica 7, Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Želimlje, izdano leta 1996. gnp-84335
Hadžalić Nikola, Rusjanov trg 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 1999, 2000.
gnm-83959
Hasanović Rahim, Novosadska 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1988. gne-84192
Ivanović Rajka, Tomšičeva 1, Žalec,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, turistični tehnik, izdano leta 2000/2001. m-364
Jančar Željko, Viška cesta 49/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje stroj-
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ne šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-83877
Jandrijevič Danijel, Tavčarjeva 10, Jesenice, spričevalo Srednje šole Jesenice
- strojni tehnik. gnl-84310
Jeran Tina, Bobovek 7, Kranj, indeks,
št. 22039730, izdala fakulteta za šport.
gnf-83966
Jerebica David, Vrtača 3, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2000. gno-83832
Jesenko Vilko, Rovte 79/a, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Škofja Loka, št. 63-16/94m
izdan 29. 6. 1994. gnx-84148
Jošt Marko, Ilovca 15/b, Vojnik, zaključno spričevalo Srednje šole Borisa Kidriča, št. I/482, izdano leta 1993.
gno-84282
Jović Oliver, Vrstna ulica 15, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta
2000. gno-84032
Kapo Kukman Biserka, Velike Lipljene
1/d, Turjak, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1979 in 1980, izdano na
ime Kapo Biserka. gnh-84389
Karpov Gregor, Ulica Bratov Učakar
42, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1984 in 1985. gnd-84068
Kastelic Lovro, Potokarjeva 71, Ljubljana, indeks, št. 18981431, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-84197
Kepic Kelih Mateja, Cesta Maršala Tita
1/a, Jesenice, diplomo Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj,
izdano leta 1987. gnb-84170
Keranović Jasna, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole - smer komercialni tehnik,
izdano leta 1998. gnt-84377
Klajžar Dejan, Polenšak 6/a, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Ptuj, poklicno-teh. izobraževanje,
strojni
tehnik,
izdano
leta
1999/2000. m-368
Klančar Jasmina, Drska 46, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole v
Novem mestu, izdano leta 2000 in 2001.
gny-84026
Kogovšek Mojca, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v Kranju - SMIKŠ. gnc-83819
Kolčan Vesna, Kamnikarjeva ulica 15,
Škofljica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektrotehnične šole v Trbovljah, izdano
leta
1982/83
in
1983/84.
gnp-84281
Kovačič Bernarda, Hrenovice 16, Postojna, spričevalo 4. letnika Cvetličarsko
vrtnarske šole Celje, izdano leta
1999/2000. gnq-84030
Lazić Dejan, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, št. 51, izdano leta 1995. gns-84203
Lempl Matjaž, Ul. S. Severja 9, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
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šole za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik, izdano leta 1990, 1991.
m-359
Levstek Ksenija, Slemenska cesta 7,
Sodražica, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnb-84370
Likar Uroš, Šempas 58, Šempas, spričevalo 3. letnika TŠC Nova Gorica, finomehanik. gnw-83949
Lisec Mateja, Laze pri Boštanju 5, Sevnica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta
1999/2000 in 2000/2001. gnl-84339
Lisjak Darja, Ul. heroja Staneta 10, Maribor, spričevalo o končani OŠ Bratov Polančičev. m-358
Ložar Dušan, Goričica pri Ihanu 45,
Domžale, obvestilo o uspehu pri maturi
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije, izdano leta 1998.
gns-83953
Mahne David, Ellerjeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske šole Ljubljana, izdano
leta 1999. gnc-84194
Maksimović Ranko, Polanškova ulica
29, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta
1980, 1982 in 1983. gng-84140
Markač Dagmar, Vuhred 45, Vuhred,
spričevalo 3. letnika Poklicne in ekonomske šole - ekonomski tehnik. gng-83815
Matjaž Evelina, Trg 4. julija 27, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1997.
gny-83797
Mavsar Dejan, Ul. Nikole Tesle 12, Krško, diplomo SŠ Krško, št. 194, izdana
leta 1995 - dvojnik. gnu-83801
Mehić Mirsad, Simona Blatnika 1, Velenje, diplomo Srednje tehnične šole, poklic zidar, izdana leta 1988. gnv-84350
Mehmeti Arton, Kolodvorska 13, Rače, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1997. m-371
Miklenič Ivan, Pantovčak 44, Zagreb,
diplomo Srednje mlekarske in kmetijske
šole v Kranju, izdana leta 1986.
gnl-84189
Močivnik Marija, Koroška cesta 8/a,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 2. letnika Centra srednjih šol v
Velenju, izdano leta 1982 in 1984.
gns-84403
Močnik Anton, Pod gozdom 1, Šentjur, zaključno spričevalo MIŠ Štore,
št. 70. gnp-83806
Mužina Mavricij, Miren 105, Miren,
spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske
šole, izdano leta 1991. gnp-84031
Nedić Slađana, Pot k Savi 39/e, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda osnovne
šole, izdal Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano leta 1994.
gns-84003
Novak Ivo, Velika Račna 14/a, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za energetiko v Ljubljani, izdano leta 1993. gno-84111

Novak Kavčič Suzana, Beblerjeva 12,
Koper - Capodistria, spričevalo Srednje
ekonomske in družboslovne pole v Kopru, izdano leta 1986. gnt-84027
Novak Medea, Cankarjeva 84, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 2001.
gnj-84312
Novak Stjepan, Ljubljanska 59, Velenje, spričevalo Srednje poklicne in strokovne šole, Center za izobraževanje odraslih. gns-84103
Oblak Mojca, Šentjanž 155, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole, izdano leta 2001. gnh-83814
Paljk Sara, Velike Žablje 82, Dobravlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika gimnazije, izdala SŠ Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1998/99, 1999/2000 in
2000/2001. gnh-83939
Perša Borut, Rožički vrh 75/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo SŠCTU Murska sobota, izdano leta 1992. gnd-84043
Peršl Gašper, Krpanova ulica 6/b, Logatec, spričevalo o končani OŠ 8. talcev
v Logatcu, izdano leta 1997. gnl-84260
Piletič Marinka, Štravberk 1, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Razvojno
izobraževalnega centra Novo mesto, smer
trgovec, izdano leta 1999. gnv-84150
Pivec Petra, Na Obrežju 12/a, Ptuj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m-370
Podboršek Petra, Struževo 1, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju - program upravni tehnik, izdano
leta 1999. gnk-84311
Potrč Danjela, Lackova 8/a, Gornja
Radgona, indeks, št. 18010265, izdala
Filozofska fakulteta. gnm-84009
Pupis Stanislav, Kašeljska cesta 10,
Ljubljana, diplomo Srednje kemijske šole
v Ljublajni, izdana leta 1990. gnf-84191
Ramovš Petra, Sajovčevo naselje 43,
Šenčur, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Škofja Loka, šolsko leto
2000/2001. gnc-83869
Raščan Andreja, Prepolje 8, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor,
izdano leta 1998. m-360
Rupnik Boštjan, Krašnova 16, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije Kranj. gnb-83870
Savić Darko, Zoisova 7, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu SKEPŠ, obdelovalec kovin. gnb-83945
Seljimi Ljuan, Križevniška ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnr-84179
Slivniker Luka, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gns-84328
Sojar Matej, Rožna dolina , cesta
XXI/6a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
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Gimnazije Ivana Cankarja, izdano leta
1978. gnz-84400
Šeligo Anton, Trška gora 68, Podčetrtek, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne lesarske šole Sevnica. gno-83932
Šest Boris, Sinja Gorica 59, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1976 in 1977.
gnl-83910
Škorjanc Tatjana, Cesta dr. Tineta Zajca 12, Kamnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Rudolfa Maistra, izdano leta 1981.
gnp-84306
Špilar Jožef, Rakičan, Partizanska 13,
Murska Sobota, indeks, št. 26104627, izdala Gradbena fakulteta v Ljubljani.
gne-83817
Šter Primož, Birčna vas 68/a, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta
1999. gni-84388
Štolfa Aleks, Mare Husove 2, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Koper, oddelek Sežana, izdano leta
1980. gng-84165
Švegelj Janez, Ljubno 128, Podnart,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
strojne in elektro šole v Kranju, izdano
leta 1976. gnt-84302
Toplak Gabrijel, Vurberk 51, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1992 in 1993. m-353
Vandot Živa, Trubarjeva cesta 75, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1992/93. gnr-84079
Varga Roman, Prešernova 73, Grosuplje, indeks, št. 20980283, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnb-84295
Venišnik Luka, Goriška 44, Velenje,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, gostinski tehnik, izdano leta 2000/2001.
m-369
Vrbnik Rene, Golovec 30, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnk-84186
Zavšek Janez, Kraigherjeva 9, Celje,
diplomo
III347/174,
izdana
21. 6. 1989. gne-84042
Zoran Vlasta, Lutrško selo 17/b, Otočec, spričevalo in diplomo Srednje ekonomske šole Brežice. gnr-84304
Zupanc Marjan, Ulica Dol. odreda 17,
Ivančna Gorica, spričevalo za poklicnega
voznika, izdano leta 1974/75. gni-84167
Žnidarič Elica, Lancova vas 96, Videm
pri Ptuju, spričevalo 8. razreda OŠ Breg Ptuj, izdano leta 1986. gnj-84037

Ostali preklici
Alešević Nijaz, Cankarjeva 3, Kamnik,
delovno knjižico. gng-83940
Andrič Jure, Testenova 18, Mengeš,
delovno knjižico. gnv-83975
Bajt Anuška, Cesta Ceneta Štuparja
159, Ljubljana, potrdilo o opravljenem

Št.
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strokovnem izpitu, izdal Rep. komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
, št. evidenčne knjige 525, leta 1989.
gnq-84380
Bajuk Janez, Radovici 74, Metlika, delovno knjižico, ser. št. A 0117702, izdala
UE Metlika. gnq-83830
Beganović Sebastijan, Tabor 2, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-84337
Berlot Bojan, Bukovec 73, Zgornja Polskava, certifikat o strokovni usposobljenosti voznika za prevoz nevarnih snovi,
št. 014338 ADR. m-367
Brezec Bernarda, Stara cesta 19, Rakek, študentsko izkaznico, št. 18001267,
izdala Filozofska fakulteta. gnf-84116
Buškovič Lorena, Ul. Slavka Gruma 58,
Novo mesto, delovno knjižico, ser.
št. 111430, reg. št. 33743, izdala UE Novo mesto. gns-84303
Cesar Gregor, Stantetova ulica 5, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19333670, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnd-84222
Cicelj Boris, Vinarska ulica 69, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1003963.
gnd-84193
Cokan Marko, Plešičeva ulica 7, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 71990370, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnd-83843
DAIMOND d.d., Žnidarčičeva ulica 19,
5290 Šempeter pri Gorici, preklicuje investicijski kupon vzajemnega sklada Vipek št. 112 z dne 8. 9. 1994, za 244
enot in kupon št. 150 z dne 7. 10. 1994,
za 79 enot. Ob-67082
Detoni Matej, Semova ul. 21, Portorož
- Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0113484.
gnx-83823
Djorem Marko, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-84137
Erbežnik Boštjan, Vegova ulica 6, Trzin, delovno knjižico. gny-84072
Faganel Tjaša, Ozeljan 74, Šempas,
študentsko izkaznico, št. 01096398.
gnm-84159
FELIX COMMERCE d.o.o, Opekarniška 10/a, Celje, kopijo licence,
št. 0002591, izdana 6. 7. 1999 za vozilo
CE 17-36L. gnv-84250
Furjanič Damjan, Prijateljev trg 12, Ribnica, delovno knjižico. gnf-83941
Grčar Katarina, Matija Blejca 6, Kamnik, delovno knjižico. gns-84078
Jeran Tina, Bobovek 7, Kranj, študentsko izkaznico, št. 22039730, izdala Fakulteta za šport. gne-83967
Judež Katarina, Ples 4, Moravče, študentsko izkaznico, št. 18980258, izdala
Filozofska fakulteta. gnt-84127
Jurič Jerko, Ul. Štrauhovih 20, Maribor, delovno knjižico. m-356
Jurič Renata, Ul. Štrauhovih 20, Maribor, delovno knjižico. m-355
Kalan Luka, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-83958
Kananović Sabina, Delavska 8, Jesenice, obvestilo o uspehu pri maturi Gim-

nazije Jesenice, izdano leta 1996 na ime
Suljkanović Sabina. gnv-84375
Kobal Maja, Mladinska 12, Spodnja
Idrija,
študentsko
izkaznico,
št. 20960115, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnh-83989
Kološa Ines, Gogalova ulica 10, Kranj,
delovno knjižico. gnh-83889
Kosi Klavdija, Radomerščak 6/a, Ljutomer, delovno knjižico. gnc-84044
Kralj Milan, Ulica svobode 13, Piran Pirano, delovno knjižico izdano v Domžalah. gnf-84166
Lampret Fredi, Kajuhova 11, Kidričevo, delovno knjižico. gnv-83825
Mihalič Lamir Vladimir, Stročja vas
63/b, Ljutomer, študentsko izkaznico,
št. 93405949. m-354
Muha Milivoj, 9. korpus 16, Izola - Isola, delovno knjižico. gnh-84164
Navodnik Franc s.p., Avtoprevozništvo,
Prežihova ulica 9, Dravograd, licenco
št. 008058/10575-ZR17/1999 za vozilo Mercedes benz 814 z reg. oznako SG
70-74D. gnu-84351
Nikolić Milojka, Glavarjeva 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2268,
izdal LPP. gnk-84061
Novak Olga, Aljaževa ulica 17/a, Jesenice, delovno knjižico. gnh-84089
Peterlin Branka, Rožna dolina, Cesta
V/26, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01096741, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-83839
Podojsteršek Vili, Prešernova 7/a, Velenje, delnice KRS , št. A 022998, A
022999 in A 023000. gnd-84318
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila AUDI A3 1.6, št. šasije WAUZZZ8L121015200. gnq-83934
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila AUDI A3 1.6, št. šasije WAUZZZ8L22A056001. gnp-83935
Poschl Miha, Linhartova cesta 19,
Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-1405-91-96. gnu-83913
Pucher Feliks, Rimska cesta 21, Ljubljana, servisno knjižico za vozilo Hyundai
elantra
1.6,
št.
šasije
KMHDN41BP1U130983,
št.
motorja
TIPG4ED, leto izdelave 2001. gnk-83961
Radojkovič Goran, Korte 41, Izola Isola, delovno knjižico. gni-84163
Rebolj Ivan, Jakopičeva ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gno-83957
Roglšek Drago, Šalek 88, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 010660, 010661
in 010662. gnm-84059
RONDA TAXI d.o.o., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, licenco za opravljanje avtotaksi
prevozov št. 0000454/22 za vozilo z reg.
oznako LJ K2-81R. gnj-83812
SABAT
PREVOZNO
PODJETJE
D.O.O., Polakova 13, Ljubljana, licenco
št. 0003112/46, izdano 17. 6. 1998 pri
Gospodarska
zbornica
Slovenije.
gne-84017
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Sevčnikar Stane, Podkraj 11/a, Velenje, 9 delnic KRS Velenje d.d., št. od
002571 do 002579. gnc-84169
Slivniker Luka, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-84327
Starc Matjaž, Prigorica 54, Dolenja
vas, delovno knjižico, reg. št. 631, ser.
št. 340817, izdala UE Ribnica, leta 1982.
gnz-83796
Sušnik Alenka, Sp. Besnica 49, Zgornja Besnica, študentsko izkaznico,
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št. 15266, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnh-84139
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC,
KOROŠKA 11, Slovenj Gradec, naročilnici št. 23/2002 in 24/2002, z dne 5. 4.
2002, izdal Šolski center Slovenj Gradec.
gng-84290
Šturm Lucija, Lajše 4, Gorenja vas, delovno knjižico. gnb-83820
Šujica Sašo, Drulovka 24/a, Kranj, delovno knjižico. gnd-83818

Tomaževič Jože, Vajdova 10, Semič, delovno knjižico, reg. št. 8409, ser.
št. 218868, izdala UE Črnomelj. gnn-84233
Verdenik Barbara, Pod gozdom 10, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 19354611, izdala Ekonomska fakulteta. gns-84128
Vukovič Božo, Postojnska 14, Pivka,
delovno knjižico. gnn-83833
Žurman Branko, Podlehnik 7, Podlehnik,
vpisni list za čoln, št. 02/03-1977/76, izdan 4. 8. 1976. m-375
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