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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
Ob-72120
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
dograditev Osnovne šole Istrskega odreda in vrtca Gračišče.
4. Kraj dobave: Gračišče.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: samostojna investicijska služba, Viljan Tončič,
tel. 05/66-46-473.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 0309-5/3-02
Ob-71883
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, faks
01/43-13-245.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: medinsko-tehnični
pripomočki, ki se uporabljajo pri zdravljenju oseb z inkotinenco.
4. Kraj dobave: celotno območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 7. 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, Ljubljana, Služba za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja,
Breda Butala, tel. 01/30-77-308.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 17123-03-403-12/2002/1 Ob-72268
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
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naslednjih 12 mesecih: najem s postopnim odkupom – leasing neopremljenih poslovnih prostorov za
potrebe Policijske postaje Moste v
Ljubljani.
4. Kraj dobave: lokacija na območju
Ljubljana – Moste – Polje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 21. 6. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Referat
za javne razpise, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Ministrstvo
za notranje zadeve

Popravek

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Št. 3/2002
Ob-72173
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002,
Ob-68748, se popravijo naslednje točke:
Ad 8) Novi datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo je: 17. 6. 2002
do 10. ure.
Ad 9) Novi datum, čas in kraj odpiranja
ponudb je: 17. 6. 2002 ob 12. uri, v Ljubljani na Vrhovnem sodišču RS, Tavčarjeva
9, II. nadstropje, soba 208.
Ad 14) Novi datum, do katerega mora
veljati ponudba je 24. 7. 2002.
Novi predvideni datum odločitve o izbiri
je: 22. 7. 2002.
Vse ostalo, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002, ostane nespremenjeno.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko

Ob-72105
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za 1 kos orodja za
rokovanje z NEK-ovimi izrabljenimi gorivnimi elementi + kot opcija: storitev rokovanja
s 50-imi kosi gorivnih elementov z pomočjo
omenjenega orodja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-68912, se popravita 8. (a) in 9. točka in
se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 6. 2002 do 15.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2002 ob 9. uri, v glavni sejni sobi
NEK-a.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Ponovno podaljšanje roka
za odpiranje ponudb
Ob-72259
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za javni razpis: SKS vodniki in instalacijski
vodniki do 1 kV, objavljen v Ur. l. RS, št. 39
z dne 6. 5. 2002, Ob-68404, in obvestila o
podaljšanju roka za odpiranje ponudb
Ob-71486, objava v Uradnem listu RS, št.
49-50 z dne 7. 6. 2002, dajemo naslednje
dodatno pisno obvestilo:
ZJN-1 v svojem 25. členu Spremembe
in dopolnitve razpisne dokumentacije v
4. točki navaja:
Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve
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javnega naročila in po pregledu dopolnilnih
listin na kraju samem, ali če naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo
šest dni ali manj pred rokom, določenim za
predložitev ponudb, mora, glede na obseg
in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati
rok za predložitev ponudb.
Zato naročnik vse prevzemnike zgoraj
navedene razpisne dokumentacije obvešča, da še niso prispela dodatna pojasnila za tehnični del razpisne dokumentacije od strokovnih institucij, zato prelagamo odpiranje ponudb iz 17. 6. 2002
ob 10. uri, na 1. 7. 2002 ob 10. uri, v
prostorih, ki so bili navedeni v objavi javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 39 z dne
6. 5. 2002, Ob-68404.
Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsaki delovni dan med
10. in 12. uro, najkasneje do 1. 7. 2002
do 9. ure v Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I nadstropje).
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 17123-06-308/12-02
Ob-72153
V Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3.
2002 je bil pod Ob-65306 objavljen javni
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform.
V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
objavljamo podaljšanje roka za predložitev
ponudb in spremembe datuma odpiranja ponudb, in sicer:
ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
27. 6. 2002, najkasneje do 10. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2002, ob
11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
Razveljavitev
Ob-72060
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku (obrazec ZJN-12.B), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2.
2002, Ob-63471, za vrsto blaga: dobava,
montaža in priklop opreme prostorov za novogradnjo Zdravstvenega doma v Krškem
na lokaciji Spodnji Grič II.
Zdravstveni dom Krško
Ob-71953
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
56, 8270 Krško, tel. 07/488-02-00, faks
07/492-20-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in priklop opreme prostorov za
novogradnjo Zdravstvenega doma v Krškem na lokaciji Spodnji Grič II.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
15. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, tajništvo, Sabina Županc, tel.
07/488-02-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 6. 2002,
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51600-603-30902, pri APP,
Podr. Krško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Krško, Cesta
krških žrtev 56, 8270 Krško, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002, ob 12. uri, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, sejna soba D.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT v trajanju do konca veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– do 90% vrednosti naročila na osnovi
začasnih situacij,
– do 10% vrednosti naročila na osnovi
končne situacije,
– možnost kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: BON1, BON2 ali
podatki iz bilance - kadri za izvedbo naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna najmanj 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 65%,
– reference 15%,
– garancijska doba 5%,
– možnost kreditiranja 10%,
– obrestna mera 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni opravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tudi
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
od ponudnikov v primeru, da ne prejme

ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru ponudniki nimajo pravico do odškodnine iz tega
naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Zdravstveni dom Krško
Št. 397-02
Ob-71889
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
kardio materiala po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko odda kot celota ali po
sklopih. Sklopi po katerih se lahko odda
ponudba pa so:
1. sklop; srčni spodbujevalniki SSI A,
2. sklop: srčni spodbujevalniki SSI B,
3. sklop; srčni spodbujevalniki SSIR A,
4. sklop; srčni spodbujevalniki SSIR B,
5. sklop; srčni spodbujevalniki VDDR in
VDD elektrode,
6. sklop; srčni spodbujevalniki DDD,
7. sklop; srčni spodbujevalniki DDDR,
8. sklop; ravne elektrode (atrijske/ventrikularne) s pasivno fiksacijo,
9. sklop; ravne elektrode (atrijske/ventrikularne) z aktivno fiksacijo,
10. sklop; atrijske “J” elektrode,
11. sklop; aortne zaklopke z nepovečanim ustjem,
12. sklop; aortne zaklopke s povečanim
ustjem,
13. sklop; mitralne zaklopke,
14. sklop; grafti z vgrajenimi aortnimi zaklopkami.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo 16. 7. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun 50103-603-51820, sklic na številko 00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana,I. nadstropje, soba
št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2002 ob 12. uri v predavalnici
1, v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 19. 11. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji
poleg splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1 so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 18. 11. 2002,
predvideni datum odločitve konec meseca
avgusta.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 90%,
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 10%.
Navedeni merili veljata za vseh 14 razpisanih sklopov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42-43 z
dne 17. 5. 2002, Ob-69246.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 02/02
Ob-71912
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: biokemični analizator,
1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper,
Centralni laboratorij, Dellavallejeva ulica 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: predvideni
datum dobave 6. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
uprava – tajništvo, Nadja Buzečan, faks
05/62-73-771.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 14. uro, s potrjenim potrdilom o
plačilu, po predhodni najavi po faksu. Na
zahtevo dokumentacijo pošljemo tudi po
pošti ali elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV vključen) na ŽR 51400-603-31408 pri APP Koper. Dokazilo o plačilu je potrebno poslati
po faksu. Dokumentacijo bomo poslali v
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roku dveh dni po prejemu plačila na naš
račun.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2002, do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Koper,
uprava – tajništvo, Dellavallejeva 3, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 11. uri, v direktorjevi
pisarni.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ponudbene vrednosti javnega
naročila, če je vrednost višja od 30 mio SIT,
b) menico kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi,
c) menico kot garancijo za dobro izvedbo posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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 določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do:
30. 9. 2002, predvideni datum odločitve:
18. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najvišje
število doseženih točk. Točkujejo se naslednje kategorije:
a) cena (50 točk),
b) brezobrestno obročno odplačevanje
(15 točk),
c) opremljenost z detektorji nivoja količin (5 točk),
d) opremljenost z detektorji koaguluma
(5 točk),
e) odprtost sistema (10 točk),
f) uporaba steklenih ali plastičnih kivet (5
točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov ponudnika vsaj
5 dni pred datumom, do katerega je potrebno predložiti ponudbo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Zdravstveni dom Koper
Ob-71913
1. Naročnik: SNG Opera in balet.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/24-11-700.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovornjak
z nadgradnjo.
(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: /
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: SNG Opera in
balet, Župančičeva 1, Nevenka Lokovšek –
tel. 01/24-11-710.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 13.
in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.000 SIT, ŽR:
50100-603-44871.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 7. 2002
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SNG Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljubljana, ponudbe se predložijo v
zapečateni kuverti z oznako: Ne odpiraj –
Ponudba, s številko objave javnega razpisa
ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: do dokončanja
posla; odločitev o izbiri ponudnika do
15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Slovensko narodno gledališče
Opera in balet, Ljubljana
Št. 1.7.2786/2002
Ob-71915
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: osebna varstvena
oblačila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj:
– sklop 1. obleka klasična,
– sklop 2. obleka farmer modrozelena,
– sklop 3. halja moška,
– sklop 4. podoblačilo,
– sklop 5. srajca,
– sklop 6. bunda zimska modrozelena,
– sklop 7. bunda zimska modrozelena z
oranžnim sedlom in odsevnimi trakovi,
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– sklop 8. plašč dežni,
– sklop 9. obleka dežna.
Dobavitelj lahko odda ponudbo za celoten razpis ali za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: lokacije Slovenskih železnic d.d. v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
1. 9. 2002, konec: 31. 8. 2003, v primeru
zagotovljenih finančnih sredstev bo z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje še
za nadaljnji dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1
29 14 544 (Rado Usenik), faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 14.400 SIT z
DDV – virman na transakcijski račun
02923-0019346887, pri NLB d.d., Ljubljana, tuji pa 64 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 7. 2002
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo (tajništvo), Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo (sejna soba št. 606) Kolodvorska
011, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe (če je ponujena vrednost
30,000.000 SIT ali več).
Menica v višini 5% od vrednosti ponudbe (če je ponujena vrednost manjša od
30,000.000 SIT).
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 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 poravnave 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;
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– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev;
– da predloži certifikate in dokazila iz katerih je razvidna kakovost ponujenih izdelkov.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
18. 9. 2002. Predvideni izbor dne 31. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost artikla, konkurenčnost cen, reference
in plačilni rok.
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. 1.7.2787/2002
Ob-71918
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: zaščitni čevlji, zaščitne rokavice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop 1. čevlji – nizki brez zaščitne
kapice z grobim podplatom,
– sklop 2. čevlji – nizki brez zaščitne
kapice z lažjim podplatom,
– sklop 3. čevlji – visoki delovni z zaščitno kapico,
– sklop 4. čevlji – povišani zimski delovni brez zaščitne kapice,
– sklop 5. čevlji – povišani letni delovni
brez zaščitne kapice,
– sklop 6. rokavice kratke usnjene,
– sklop 7. rokavice zimske kratke usnjene.
Dobavitelj lahko odda ponudbo za celoten razpis ali za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: lokacije Slovenskih železnic d.d. v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
1. 9. 2002, konec: 31. 8. 2003, v primeru
zagotovljenih finančnih sredstev bo z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje še
za nadaljnji dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1
29 14 544 (Rado Usenik), faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.400 SIT z DDV – virman na transakcijski račun 029230019346887 pri NLB d.d., Ljubljana, tuji

pa 64 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 7. 2002 do 14.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo (tajništvo), Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo (sejna soba št. 606) Kolodvorska
011, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe (če je ponujena vrednost
30,000.000 SIT ali več).
Menica v višini 5% od vrednosti ponudbe (če je ponujena vrednost manjša od
30,000.000 SIT).
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 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 poravnave 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;
– da predloži certifikate in dokazila iz
katerih je razvidna kakovost ponujenih izdelkov.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
18. 9. 2002. Predvideni izbor dne 31. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost artikla, konkurenčnost cen, reference
in plačilni rok.
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. 025-65/2002-1
Ob-72164
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, faks: 01/478-48-34, telefon 01/478-48-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira dobavitelja pisarniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik oddaja javno naročilo po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: opremo je potrebno dostaviti na lokacijo posameznega sklopa naročnika, jo tam namestiti, očistiti in usposobiti za uporabo. Sklopi so: 1. sklop Območna
geodetska uprava Celje, Ulica XIV. divizije
12, Celje; 2. sklop Območna geodetska
uprava Kranj, Slovenski trg 1, Kranj; 3. sklop
Območna geodetska uprava Ljubljana, Cankarjeva ul. 1/III, Ljubljana; 4. sklop Območna geodetska uprava Maribor, Ulica Heroja
Tomšiča 2, Maribor; 5. sklop Območna geodetska uprava Murska Sobota, Slomškova
ulica 19, Murska Sobota; 6. sklop Območna
geodetska uprava Nova Gorica, Kidričeva ulica 14, Nova Gorica; 7. sklop Območna geodetska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 16, Novo mesto; 8. sklop Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, Francetova
cesta 7, Slovenj Gradec; 9. sklop Območna
geodetska uprava Velenje, Prešernova c. 1,
Velenje; 10. sklop Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana .
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 1. 9. 2002, zaključek
25. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, soba P10, Nives
Jurcan, telefon 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 7. 2002
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo, cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500
SIT,
številka
računa
50100-840-061-6163
18
25127-7141998-00000000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vsota ponudbenih cen posameznih nalog
večja od 3,000.000 SIT, je potrebno ponudbi predložiti bianco menico za resnost
ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in uporabo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.

Št.

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 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 55 točk, funkcionalna prilagoditev
opreme od 0 do 15 točk, reference od 0 do
10 točk, garancijski rok od 0 do 10 točk,
dobavni rok od 0 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 1/02-381
Ob-71868
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Grgorčičeva 5, Celje, faks 03/54-413-56, tel. 03/54-34-520,
(e-mail: nada-martincic@zd-celje.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža mamografskega aparata s
pripadajočo opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij, avgust
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, J. Cerovšek, za informacije v zvezi z aparaturo klicati ZD Celje,
Mladen Mallnar, dr. med., spec. rentgenolog, tel. št. 03/54-34-481.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, do
1. 7. 2002, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, naša davčna
številka 43103375 in na dokazilu o vplačilu
navesti tudi svojo davčno številko in točen
naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2002 do
7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2002 ob 8. uri v prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejav-
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nosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, I. nadstropje, desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost
ponudbe bianco menico z menično izjavo v
višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo posla in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku
izjavo, da bo ob podpisu pogodbe predložil
bianco menico z menično izjavo v išini 10%
pogodbene vrednosti, v primeru, da je ponudba višja od 30 mio SIT pa izjavo banke, da bo
ponudnik dobil bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Zdravstveni dom Celje
Št. 514-1/2002-3114
Ob-71879
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljubljana,
tel.
01/478-52-70,
faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: urinski
testi za ugotavljanje prisotnosti drog v
telesu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 16. 6.
2002 dalje za obdobje enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: naslov naročnika, Marija Tancek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v uradnih urah naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumenatacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 7. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
naročnika.
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: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o oddaji naročila: 9. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 9/02-3
Ob-71942
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
RTG filmov in materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice rtg. oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2002 do 1. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni
Gramc, dodatne informacije o naročilu
dobite pri direktorju bolnišnice Tonetu Zorku, univ. dipl. soc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, faks 07/466-81-10 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Dokumentacija je na voljo po predhodnem dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000 SIT na ŽR naročnika št.
51600-603-31177, s pripisom na JN RTG
filmi in material.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najpozneje 16. 7.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom “Ne odpiraj, JN RTG filmi in
material”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 11. uri v Splošni
bolnišnici Brežice - uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z Navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, Ur. l. RS, št. 43 z dne 24. 5. 2000,
stran 5820 in 5821.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev skupne ponudbe ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 1. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila 9 mio
SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 64000-0004/02
Ob-71951
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, faks
01/787-76-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in priklop opreme kuhinje v Novi centralni šoli OŠ Stična.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
4. Kraj dobave: Nova centralna šola OŠ
Stična v neposredni bližini Šolskega centra na Cesti 2. grupe odredov 38, Ivančna
Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1.
april 2003, dokončanje 15. maj 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85.
Vprašanja so lahko samo pisna, po faksu ali
e-mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure (v sredo do 16. ure) do roka
za oddajo ponudb ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke c).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 4.000 SIT (z DDV) na
TRR Občine Ivančna Gorica št.
01000-0100002136 in s pripisom: Javni

razpis - oprema kuhinje za Novo OŠ
Stična.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 7. 2002
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila z navedbo
nosilca.
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
120 dni po odpiranju ponudb, predvideni
datum odločitve pa je 30 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, ob upoštevanju pogojev razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Ivančna Gorica
Št. 091-9-1/02
Ob-71975
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za kvantitativno analizo slik bioloških
vzorcev označenih z radioizotopi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko predloži ponudbo za
sklope: posebej A, A in B skupaj in za C
posebej;
– sklop A: raziskovalni invertni mikroskop
za mikroskopiranje emulzijskih avtoradiogramov ter bioloških vzorcev označenih s fluorescenčnimi sondami,
– sklop B: motorizirana mizica,
– sklop C: nadgradnja programske in
strojne opreme za kvantitativno analizo slik.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum zaključka dobave 23. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v tajništvu
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne informacije nudita Marko Jevšek, univ. dipl.
biol. tel. 01/543-70-20), doc. dr. Marko
Živin, dr. med. tel. 01/543-70-20). Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumetnacije.
(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 0100/7.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2002 ob 12. uri na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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:
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 in prispevke
in druge obvezne dajatve in 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 ali BON-3);
6.1. da ima:

Št.

– 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
– potrdio poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
7. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 6 tednih po podpisu pogodbe;
8. da ni dal zavajajoče podatke:
9. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji (velja za sklop A in B);
10. da nudi plačilo v dveh obrokih (velja
za sklopa A in B);
11. da za ponujeno opremo zagotavlja
najmanj 12 mesečno garancijo;
12. da zagotavlja usposabljanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo (velja za sklopa A in B),
13. za resnost ponudbe predloži bianco
menico z menično izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum do katerega mora veljati ponudba: 15. 11. 2002 predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
26. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklopa A in B: – cena, kompatibilnost
ponujene opreme z obstoječo opremo naročnika, tehnične prednosti;
– sklop C: cena, tehnične prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 16/13-02
Ob-72048
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop. 1: računalniki namizni,
– sklop. 2: računalniki prenosni,
– sklop. 3: tiskalniki laserski.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto
blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti za vse sklope skupaj ali v celoti za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: 30 dni od pravnomočnosti obvestila o izbiri.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna

52 / 14. 6. 2002 / Stran 4463
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c.1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negotovinsko na ŽR: 52100-603-30372, sklic na
številko 16/13-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba. Ponudba mora biti označena: “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko
objave tega razpisa in z navedbo predmeta
naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi Splošne bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica z višino 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v predpisih: v šestih enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri čemer prvi obrok zapade v osmih dneh po zapisniškem prevzemu blaga.
12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov: samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čl. ZJN –1:
pogoji so razvidni iz Navodil ponudnikom, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 403-02
Ob-72050
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
materialov za operativno prekrivanje in
operacijskih plaščev za enkratno uporabo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
celoten predmet naročila ali po posameznih sklopih. Sklopi predmeta javnega
naročila so:
– skupina A: operacijski plašč (ponudnik
mora ponuditi vse tri spodaj navedene operacijske plašče v okviru sklopa 1A):
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– sklop 1A: operacijski plašč:
· op plašč L 3000 kosov,
· op plašč XL 10000 kosov,
· op plašč urološki XL 950 kosov;
– skupina B: operacijska prekrivala v setih (ponudnik lahko ponudi posamezen
sklop v okviru skupine B):
– sklop 1B: op set univerzalni 8600
kosov,
– sklop 2B:
· op set z rjuho U (širok razporek) 300
kosov,
· op set z rjuho U(ožji razporek) 1740
kosov,
– sklop 3B:
· op set ortopedski za kolk 600 kosov,
· op set za roko 1400 kosov,
· op set za nogo 1050 kosov,
– sklop 4B: op set za glavo nevrokiruški 300 kosov,
– sklop 5B: op set za ORL 20 kosov;
– skupina C: incizijske folije (ponudnik
mora ponuditi vse spodaj navedene medicinske pripomočke v okviru sklopa 1C):
– sklop 1C:
· op folija incizijska 1300 kosov,
· op folija incizijska 1000 kosov,
· op folija incizijska 50 kosov,
· op folija incizijska vreča 800 kosov,
· op folija gin z vrečko in odprtino 600
kosov,
· op folija incizijska s PVPJ 700 kosov,
· op folija incizijska s PVPJ 2400
kosov,
· op folija incizijska s PVPJ 2200
kosov,
· op folija incizijska s PVPJ 1100
kosov,
– skupina D: operacijske rjuhe in operacijske komprese (ponudnik lahko ponudi
posamezen sklop v okviru skupine D):
– sklop 1D: op rjuha TUR/urološka
900 kosov,
– sklop 2D:
· op rjuha za zaslon 500 kosov,
· op rjuha ortopedska 600 kosov,
· op rjuha za artroskopijo kolena 1500
kosov,
· op rjuha za ekstremitete z elastično
odprtino 200 kosov,
– sklop 3D:
· op rjuha spodnja M 1100 kosov,
· op rjuha zgornja L 500 kosov,
· op kompresa lepljiva 4000 kosov,
· op kompresa zelo vpojna lepljiva
1100 kosov,
· op kompresa z odprtino lepljivo 550
kosov,
· op kompresa z odprtino 1500
kosov,
– sklop 4D:
· op rjuha za kardio: EKC zaklopka
700 kosov,
· op rjuha za kardio: EKC, koronarke
500 kosov,
· op rjuha U dvojni 250 kosov,
· op rjuha za operacijo pacemaker
450 kosov,
– sklop 5D:
· op rjuha z odprtino lepilno 50 kosov,
· op rjuha z odprtino lepilno 500
kosov,
– sklop 6D: op rjuha NK z odprtino
lepilno in zbiralno vrečko 400 kosov,
– sklop 7D:
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· op rjuha oftalmološka z incizijsko folijo, 2 zbir. vreči 2750 kosov,
· op rjuha očesna z odprtino lepljivo
800 kosov,
· op rjuha očesna z odprtino lepljivo
100 kosov,
– sklop 8D:
· op rjuha za instrumentarsko mizo
4850 kosov,
· op rjuha za instrumentarsko mizo
4200 kosov,
· op prevleke za Mayo 3500 kosov;
– skupina E: operacijski dodatki za prekrivanje (ponudnik lahko ponudi posamezen sklop v okviru skupine E):
– sklop 1E:
· op stokineta L 1650 kosov,
· op stokineta M 240 kosov,
· op stokineta S 100 kosov,
– Sklop 2E:
· op tape 5000 kosov,
· op trak za pritrjevanje cevi in kablov
8500 kosov,
– sklop 3E:
· op vrečka zbir. lepljiva z odtokom in
oporo 1000 kosov,
· op vrečka zbir. U lepljiva z odtokom
80 kosov,
· op vrečka izol. s trakom za zateg
500 kosov,
· op vrečka za asp/kutor/instr 6500
kosov,
· op rondela 250 kosov,
– sklop 4E:
· op zaščita za end. kamero 3200 kosov,
· op zaščita za rtg Siemens dvodelna
140 kosov,
· op zaščita za rtg Siemens enodelna
70 kosov,
· op zaščita za rtg Philips komplet 250
kosov,
· op zaščita za rtg vreča na zateg
1200 kosov,
· op zaščita za rtg C lok mini 900
kosov,
· op zaščita za rtg 750 kosov,
· op zaščita za naslonjala rok 2400
kosov,
– sklop 5E: op zaščita za op mikroskop Moeller Wedel 800 kosov;
– skupina F: nesterilni izdelki za zaščito
bolnika in osebja v operacijskih prostorih
(ponudnik lahko ponudi posamezen sklop v
okviru skupine F):
– sklop1F:
· plašč zaščitni iz netkanega materiala
19000 kosov,
· prevleka zaščitna za obuvalo iz netkanega materiala 93000 kosov,
– sklop 2F:
· op kompresa nepremočljiva netkani
material 49500 kosov,
· op kompresa nepremočljiva netkani
material 22740 kosov,
· op kompresa nepremočljiva netkani
material 117150 kosov.
Podrobnejši opis in dimenzije posameznih medicinskih pripomočkov bo naveden v
razpisni in ponudbeni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij dostave bo navedena v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave oktober 2002, trajanje dobave eno
leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 22. 7. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. julija 2002 od 12. uri, v predavalnici I., v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 21. novembra 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. november 2002,
predvideni datum odločitve konec meseca
septembra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena: 90% in
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila ponudnika: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-37 z
dne 26. 4. 2002, Ob-67972.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 404-08-153/2002-2
Ob-72063
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
in oprema za tehnično reševanje in NUS.
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Blago

A)
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
B)
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.

Sredstva in oprema za tehnično reševanje
Žaga verižna za beton
Razpirala hidravlična
Zastavice za označevanje (za geofoniste)
Svetilka akumulatorska
Dodatna oprema za reševalne čolne
Sredstva in oprema za NUS
Orodje minersko
Glušnik NUS
Ščitnik za kolena NUS
Brezrokavnik z več žepi NUS
Čelada zaščitna NUS
Jopič zaščitni NUS

(Podrobni opisi blaga 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:
ponudniki se lahko prijavijo na posamezne
pozicije!
Naročnik bo izbiral najugodnejšega ponudnika za posamezno pozicijo!
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Roje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35,
Dušan
Cirar,
tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.
Dodatne informacije: kontaktna oseba:
Sonja Jekovec, vodja izvedbe javnega
naročila,
tel.
01/471-23-57,
faks
01/431-90-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 158/2002-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 7. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS 158/2002 – tehnično reševanje in NUS“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 2002 ob 13. uri, na naslovu: MORS,

Št.

Leto dobave

Količina

2002
2002
2002
2002
2002

2 kos
2 kpl
30 kpl
90 kos
7 kpl

2002
2002
2002
2002
2002
2002

25 kos
80 kos
130 par
80 kos
52 kos
66 kos

Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od celotne vrednosti ponudbe, ki mora biti veljavna do 15. 9. 2002 – v primeru,
da je skupna vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
predvideno.
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: posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov;
3. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije;
4. da ponujeno blago ustreza tehničnim
zahtevam naročnika;
5. da bo podpisal in žigosal ponudbo-cene;
6. da bo podpisal, izpolnil in žigosal
Tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev
kupca ter priložil vsa zahtevana potrdila za
vsako posamezno pozicijo, na katero se
prijavlja;
7. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in izpolnjevali tehnične zahteve naročnika, bodo ocenjeni na podlagi najnižje
cene za vsako posamezno pozicijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57,
faks 01/431-90-35.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-108/2002-2
Ob-72064
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomobilske pnevmatike – 334 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za posamezno
točko v celoti.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek julij
2002, zaključek avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat,
01/471-25-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 11/2002-ODP), na račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 11/2002-ODP, avtomobilske pnevmatike“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2002 ob 12. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 2. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ocenil ponudbe na osnovi naslednjih
meril z vrednostmi:
a) Cena
Največje možno število točk je (75).
Cenovno najugodnejša ponudba prejme
(75) točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njegove ponujene cene od cenovno najugodnejšega ponudnika, pri čemer ne more
prejeti manj kot 0 točk.
b) Certifikat proizvajalca pnevmatik serije ISO 9000
Število točk je 15, če je certifikat priložen in 0 točk, če certifikat ni priložen.
c) Certifikat ponudnika serije ISO 9000
Število točk je 5, če je certifikat priložen
in 0 točk, če certifikat ni priložen.
d) Brezplačen odvoz rabljenih pnevmatik
Število točk je 5, če je ponujen brezplačen odvoz rabljenih pnevmatik in 0 točk, če
odvoz ni ponujen.
Na osnovi seštevka točk, bo naročnik
izbral ponudnika za skupino z najvišjim št.
pridobljenih točk, s katerimi bo sklenil prodajno pogodbo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 363/2002-3
Ob-72066
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za obdelavo podatkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
a) računalniška oprema,
b) pisarniški električni pripomočki.
Ponudniki se lahko potegujejo za dobavo posamezne skupine.
4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in izvedba del 45 dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava – referent za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR:
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52400-603-30549, davčna št.: 30910854,
s sklicem: 00-112000, namen nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni naslov in davčno
številko plačnika) ter potrdilo o registraciji,
če ste zavezanec za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, administracija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 11. uri v Zavodu,
konferenčna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 30 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izjavo o zagotovitvi celotne razpisane
opreme in izvedbe del za posamezno skupino,
– izjavo o dostavi fco zavod in nameščenost v funkcijo (oprema zmontirana),
– izjavo o plačilnem roku,
– izjavo o garanciji, dobavnem roku –
možnost sukcesivne dobave,
– izjavo o ustrezni kvaliteti opreme,
– vse ostale dokumente predpisane v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do izpolnitve pogodbe, ponudniki bodo obveščeni s pisnim sklepom do 15. 7. 2002 o
odločitvi.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne skupine.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-72070
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetiščar
s pralcem-1kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

šasija s kabino in nadgradnja. Sprejemljive
so le ponudbe za oba sklopa skupaj v celoti.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2002 do 1. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajništvo-Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in 14.
uro od 17. 6. 2002 dalje, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudnik plača z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787pri NKBM
Maribor s pripisom “Za razpisno dokumentacijo:smetiščar s pralcem” ali jo plača v
gotovini na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 7. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj - Ponudba za smetiščar s
pralcem - JN 13/2002” Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika. 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: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor, tajništvo-Ida Ornik, tel.
02/33-13-551.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 7.
2002 ob 12. uri na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem ponudb.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponujene
vrednosti predmeta naročila 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 to najkasneje v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil 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.
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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 najmajn 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Stanislav Račič, tel. 02/33-13-551. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 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: 10. 6. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Maribor
Št. 437/02
Ob-72104
1. Naročnik: Srednja glasbena in baletna šola Maribor, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica
12, 2000 Maribor, tel. 02/228-72-80, faks
02/229-57-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
koncertnega klavirja namenjenega vrhunskim glasbenim prireditvam in avdio
vizualnim snemanjem za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor,
Mladinska ulica 12, Maribor (ocenjena
vrednost brez DDV je 14,100.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni možna po sklopih.
4. Kraj dobave: v drugo nadstropje,
Srednja glasbena in baletna šola Maribor,
Mladinska ulica 12, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 11. 11.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Srednja glasbena in baletna šola Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, kontaktna oseba Anton Gorjanc, tel. 02/228-72-80.

Št.

(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. 51800-603-30687 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – Koncertni klavir za Srednjo glasbeno
in baletno šolo Maribor“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja glasbena in baletna
šola Maribor, Mladinska ulica 12, Maribor,
tajništvo št. 6 (pritličje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2002, ob 12.30, učilnica 5
(pritličje), Srednja glasbena in baletna šola
Maribor, Mladinska ulica 12, 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: 30. 9. 2002, 2. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: preizkus inštrumentov, ponudbena cena in reference, (podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Srednja glasbena in baletna šola
Maribor
Št. 091-7-1/02
Ob-72116
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za pripravo subcelularnih frakcij mikroorganizmov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za en sklop ali za oba sklopa:
A) stresalni inkubator,
B) centrifuga.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 20. 9. 2002.
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7. (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 prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič, tel. 01/543-76-40. 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 0100/6.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj - ponudba”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 12. uri na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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:
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 in prispevke
in druge obvezne dajatve in 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 ali BON-3);
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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 bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 4 tednih po podpisu pogodbe;
8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da za ponujeno opremo in njene sestavne dele zagotavlja servis preko pooblaščenega serviserja proizvajalca v Sloveniji
ali v tujini;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok po
prevzemu in zagonu opreme;
11. da je ponujena oprema kompatibilna z že obstoječo opremo naročnika (samo
za centrifugo);
12. da za ponujeno opremo zagotavlja
najmanj 12-mesečno garancijo;
13. za resnost ponudbe predloži bianco
menico z menično izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
23. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– za sklop A:
– cena,
– dodatna tehnična lastnost,
– garancijska doba,
– reference ponudnika;
– za sklop B:
– cena,
– garancijska doba,
– reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 1072/2002
Ob-72117
1. Naročnik: Center za varstvo in delo
Golovec.
2. Naslov naročnika: Na Golovcu 2,
3000 Celje, tel. 03/42-578-50, faks
03/54-140-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 18,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: splošno prehrambeno blago,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: zelenjava in sadje.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Na Golovcu 2, 3000
Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje, Leon Štemberger.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure - naročnik prosi ponudnika
za predhodno najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT (v znesku vključen DDV), način plačila: na blagajni Centra za varstvo in delo Golovec, Na
Golovcu 2, 3000 Celje ali nakazilo na žiro
račun št. 50700-603-31039 pri APP Celje
- za plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 8. uri, v zbornici
Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo. Rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
Zbirni računi se izdajajo enkrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 8. 2002, predvideni datum odločitve konec meseca avgusta.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Center za varstvo in delo Golovec,
Celje
Ob-72122
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rudarski
kabli.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Trbovlje in Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH – Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje, Majda Turnšek, int. tel. 458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 6. do
19. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH – Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje,
Majda Turnšek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 9. 2002, 6. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok dobave do 20
točk, rok plačila do 20 točk, fiksnost cene
do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 8/1677/2002
Ob-72128
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-25-01, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: celovito,
tehnično varovanje objekta ELES, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2 in 2a.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj
dobave:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2 in 2a, Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu splošnega sektorja, 3. nadstropje, Milena Petrič,
dodatne informacije Roman Plahutnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na dejavnost 1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 25. 7. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV, z rokom
veljavnosti 45 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik ne nudi avansa, pač pa plačilo po dobavi, s plačilnim rokom 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 z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma
predložiti dokumente: predložitev dokumenta, ki dokazuje, da ima ponudnik dodeljeno
licenco za tehnično varovanje (licenca za
tehnično varovanje ZRSZV), predložitev dokumentov za ponudnikove zaposlene, ki dokazujejo članstvo v Inženirski zbornici RS,
navedba ter predstavite referenčne postavitve sistema v Sloveniji, ki je enak ali podoben zahtevanemu v teh razpisnih pogojih, z
možnostjo ogleda, predložitev prospektne
dokumentacije za ponujeni sistem, zahtevane v ponudbenem predračunu, predložitev
dokazil, da je ponudnik (lahko skupaj s podizvajalci, ki so v ponudbi navedeni) pooblaščen in usposobljen za prodajo opreme
(pooblastilo proizvajalca oziroma zastopnika ali generalnega uvoznika), montažo opreme (pooblastilo proizvajalca oziroma zastop-
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nika ali generalnega uvoznika), projektiranje in servisiranje ponujene opreme, ter
vseh dokazil, navedenih in zahtevanih v ponudbenem predračunu, garancija za dobavljeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev, izpolnjevanje tehničnih zahtev iz predračuna, certifikat kakovosti ISO za nosilca
posla (za ponudnika), registracija delovnega časa na osnovi baze Oracle.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 45 dni od datuma, predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 19. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
vrednost ponudbene cene z vključenimi
stroški 2-letnega vzdrževanja v času garancije ter stroški 6-letnega pogarancijskega
vzdrževanja 70%, reference s CNS sistemi
7%, reference registracije delovnega časa
na osnovi Oracle 5%, reference na osnovi
velikosti posla 3%, število redno zaposlenih
delavcev z veljavnimi službenimi izkaznicami za tehnike 5%, plačilni pogoji 5%, rok
izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne
8. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-72134
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material (tiskovine, papirji, drobni pisarniški artikli, računalniški potrošni material).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe morajo biti dane za vse izdelke v
posamičnem sklopu.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dobave si sledijo sukcesivno po potrebah naročnika za čas trajanja
pogodbe.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: zainteresirani ponudniki naj pošljejo naročniku priporočeno
po pošti zahtevo po razpisni dokumentaciji.
V zahtevi naj obvezno navedejo polno ime
(firmo), davčno številko in naslov. Razpisno
dokumentacijo bodo prejeli po pošti v roku
dveh dni od prejema zahteve.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba”, osebno na sedež naročnika ali pa pri-
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poročeno s povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2002 ob
11. uri, v Upravni stavbi PK, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 500.000 SIT, veljavna 105 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki morajo pri skupnem poslu nastopati kot partnerji, pri čemer je obvezno le
en poslovodeči, vsi pa so solidarno zavezani za izpolnitev.
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
še 105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno najkasneje
v 7 dneh po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 0309-5/2-02
Ob-72196
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507
Ljubljana,
št.
telefaksa:
01/23-12-182.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
službenih avtomobilov po sistemu staro
za novo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: lokacije naročnika ali
njegovega pooblaščenca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 30
dneh po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče, ki se
nahaja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
pritličje, soba št. 51. Dodatne informacije
na tel. 01/30-77-449 (Melita Feldin) ali po
elektronski pošti: melita.feldin@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 2. 7.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2002 ob 10. uri v prostorih
Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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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: dobavni rok do 30
dni po sklenitvi pogodbe za vse blago, najmanj 30 dnevni plačilni rok, garancijsko
vzdrževanje mora zagotavljati ponudnik, kar
pomeni, da za vse posege naročnik kontaktira izključno s ponudnikom ali njegovim
pooblaščencem, kar je opisano v specifikacijah.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

Št. 404-08-49/2002-3
Ob-72256
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
· za leto 2002
I. skupina – moška obutev za GŠSV – za leto 2002
Zap. Blago
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

moški čevlji z gumi podplatom
(rjavi)
moški škornji z zadrgo (rjavi)
moški čevlji z usnj. podplatom
(črni)
moški čevlji z usnj. podplatom
(rjavi)
moški čevlji z gumi. podplatom
(črni)
moški škornji z zadrgo (črni)

STO

E.M.

Količina

Č.OB.002/92
Č.OB.003/92

par
par

250
80

SČ.OB.001/93

par

80

Č.OB.001/92

par

150

ČL.OB. 002/92
ČL.OB.003/94

par
par

100
90

II. skupina – ženska obutev – za leto 2002
Zap. Blago
št.

1.
2.
3.
4.

ženski čevlji usnjeni, salonar
(črni)
ženski čevlji z gumi. podplati,
nizki (črni)
ženski gležnar (črni)
ženski sandali (črni)

STO

E.M.

Količina

ČLZ.OB.01/97

par

6

ČLZ.OB.02/94
ČLZ.OB. 03/94
ČLZ.OB.04/94

par
par
par

6
6
6

III. skupina – polškornji CZ – za leto 2002
Zap. Blago
št.

E.M.

Količina

1. polškornji
po tehničnem opisu v prilogi RD

par

200

· za leto 2003
IV. skupina – gumijasti in ribiški škornji
Zap. Blago
št.

1. škornji gumijasti po tehničnem
opisu v RD
2. ribiški škornji po tehničnem
opisu v RD

E.M.

Količina

par

100

par

50

E.M.

Količina

par

80

V. skupina – moška obutev CZ
Zap. Blago
št.

1. moški čevlji – nizki model CZ
(črni) po tehničnem opisu v RD

o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 10. 9. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponujenega novega vozila, ocenjena vrednost rabljenega vozila, oprema vozila, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

VI. skupina – ženska obutev CZ
Zap. Blago
št.

1. ženski čevlji – salonarji
model CZ po tehničnem opisu
v prilogi RD

E.M.

Količina

par

20

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena po sklopih kot je navedeno v točki 3.(a), in
sicer ponudba mora biti dana za celotno količino in vse artikle v
skupini.
4. Kraj dobave: centralno skladišče MORS, Miheličeve ulica,
Ljubljana-Šentvid za skupine I. moška obutev, II. ženska obutev in
skladišče URSZR, Roje, Obvozna pot b.š., Ljubljana, za skupine
III, IV, V in VI (polškornji CZ, gumijasti in ribiški škornji, ženska in
moška obutev CZ).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso
sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
dobave: dobava za leto 2002: za I., II. skupino (moška in ženska
obutev) do 27. 9. 2002, za leto 2003: za III., IV., V. in VI. skupino
polškornji CZ do 15. 2. 2003, gumijasti in ribiški škornji, moška in
ženska obutev CZ od 2. 2. 2003 do 16. 2. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 471-23-48, soba št. 550.
Dodatne informacije: kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila je Darja Kobe, tel. 01/471-25-82.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 66/2002-ODP) na žiro račun št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa,sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do 11. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
67/2002-ODP – moška in ženska obutev“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo
11. 7. 2002 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti ponudbe, v primeru da je ponujeni predračun višji
od 30,000.000 SIT in izjava banke, da bo izdala bančno garanci-
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jo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru
ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev
finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega v
letu 2002
Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet
je javni razpis, izdanega v letu 2002,
b) fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali
obrti podobne dejavnosti, izdanega v letu 2002;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ne starejša od 90 dni od datuma
oddaje ponudbe, pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice);
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za
pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo,
ne starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
– da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnane v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda Davčna uprava RS, Davčni
urad, ne starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom (dovoljenje izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene
dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom ZJN-1);
– da je finančno in poslovno sposoben;
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu
2002 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2002 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2002.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro račun, o
povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– organiziranost podjetja (št. zaposlenih v proizvodnji režiji; ali
je samostojen proizvajalec, ali samo organizira proizvodnjo, koliko
ima podizvajalcev; ali je zastopnik in katerih firm; št. prodajaln; št.
obratov; št. skladišč in tlorisna površina),
– dostavo blaga (opis organiziranosti dostave; št. vozil za dostavo),
– lastno proizvodnjo (navesti opremo, ki je lasten proizod),
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– zahtevo po kakovosti (navesti standarde, ki jih je podjetje
pridobilo oziroma ki so v fazi pridobivanja ipd.) na podlagi izjav –
samo za obutev CZ;
– da je priložil bančne garancije;
a) Garancija za dobro izvedbo posla
b) Zavarovanje za resnost ponudbe:
– da dani podatki v tej prijavi niso zavajajoči, da se strinja s
pogoji razpisa.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja se ponudba izloči.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže
svojo usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila:
1. da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni
rok in dobavni rok za:
– moško in žensko obutev za GŠSV do 27. 9. 2002 in
– polškornje za URSZR do 27. 9. 2002,
– gumijaste in ribiške škornje do 15. 2. 2003,
– moško in žensko obutev CZ za URSZR od 2. 2. 2003 do
16. 2. 2003;
2. da je priložil vzorec pogodbe in ga žigosal;
3. ostali posebni pogoji:
– za moško in žensko obutev za GŠSV;
4. da bo predložil vzorec, pri ponudbi za artikle po zahtevah v
prilogi št. 1, ki mora ustrezati standardu in potrjenemu vzorcu;
– za polškornje, gumijaste in ribiške škornje, moško in žensko
obutev za civilno zaščito za URSZR;
5. dostava vzorca je obvezna ob predložitvi ponudbe na podlagi tehničnega opisa v prilogi razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavi ni predložen dokaz (podpisana in ožigosana izjava oziroma podatki), ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja
in niso izpolnjeni posebni pogoji, se prijava izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma 18. 7. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili
pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi
naslednjih meril:
Za žensko in moško obutev za GŠSV:
a) cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa
sorazmerno manjše št. točk.
b) vzorec – 40 točk
Ocena

Kriterij

1
0,6

ustreza STO, odlična izdelava
ustreza STO, zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava: neravni šivi,
slabi zaključki šivov, šivi vlečejo,
okrasni šivi slabo izdelani, majhne
poškodbe na usnju (odrgnine, ki ne
zmanjšajo uporabnih karakteristik)
odstopanje v pomožnem materialu,
ki ni v STO natančno določen in je
razviden iz potrjenega vzorca,
vendar funkcionalnosti ne
spremeni;
ustreza STO, nekakovostna
izdelava
nekakovostna izdelava
ne kakovostna izdelava: odstopanje
od predpisanih dimenzij, slab stik
podplata z zgornjim delom, neravni
šivi, šivi vlečejo, pretrgani notranji
ali zunanji šivi, okrasni šivi slabo
izdelani, poškodovano zgornje
usnje, poškodovani podplat,
odstopanje v pomožnem materialu,
ki ni v STO natančno določen in je
razviden iz potrjenega vzorca,
vendar funkcionalnosti ne spremeni
– se obravnava samo v primeru, če
ni boljših vzorcev od ocene l ali
0,6)

0,3
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Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in
tako dobi končno število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral največje število točk
kot vsoto vseh meril na podlagi predhodno ugotovljene usposobljenosti in sposobnosti ponudnika za vsako posamezno
skupino.
2. Za polškornje, gumijaste in ribiške škornje ter moško in
žensko obutev civilne zaščite
a) cena – 100 točk
Ponudnik z najnižjo ceno prejme 100 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral največje število točk
na podlagi ocenjevanja cene ter na podlagi predhodno ugotovljene usposobljenosti in sposobnosti ponudnika za vsako posamezno skupino obutve za potrebe URSZR.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-85/2002-2
Ob-72257
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
tel. 01/433-11-11, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: šotori ter naprava za ogrevanje vode in servisiranje šotorov SV (1A-storitev).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo vsebuje 4 sklope, kot je razvidno iz priložene
tabele:
Sklop Artikel

m.e.

1
2

kos
kos
kos
kos
kos
kpl

3
4

šotor napihljiv
šotor s prhami
naprava za ogrevanje vode
šotor sanitetni
šotor zimski
servisiranje šotorov SV

Količina
leto 2002

Količina
leto 2003

10
2
3
1
3
po
pregledu

Ponudnik lahko ponudi vse sklope od 1 do 4, ali pa posamezne
sklope. V primeru, da sklop vsebuje več pozicij, se mora obvezno
prijaviti na vse v sklopu, sicer se ponudba za ta sklop izloči.
4. Kraj dobave: dobava blaga v centralno skladišče URSZR,
Obvozna pot b.š., Roje, Ljubljana-Šentvid, oziroma kraj izvedbe za
4. sklop vojašnice: Celje, Slovenska Bistrica, Ptuj, Maribor in
Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo razpisano varianto ponudbe, drugih variant naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje
dobave: predviden datum začetka (prvi dobavni rok za leto 2002)
je avgust/september 2002, predviden datum zaključka (zadnji
dobavni rok za leto 2003) pa je februar 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana. Zahteva za razpisno dokumentacijo: Boštjan Purkat,
01/471-25-86, faks 01/431-90-35 ali Dušan Cirar,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35. Dodatne informacije: Darja
Kobe, 01/471-25-82, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 90/2002-ODP) na račun 50100-637-55216. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je
potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo:
do 11. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo
za obrambo, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
90/2002-ODP – dobava in servisiranje šotorov“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2002 ob 13. uri, na naslovu: MORS, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 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 predložiti bančno garancijo v višini 3%
njihove ponudbe (skupna vrednost vseh ponujenih sklopov), kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe, kolikor vrednost ponudbe (skupna vrednost vseh ponujenih sklopov) presega 30,000.000
SIT, veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
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:
– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obveznosti,
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka plačila,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla. Izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% pogodbene vrednosti, kolikor bo ta
presegala 30,000.000 SIT,
– podpisane in žigosane ponudbe “cene-ponudba“ za prijavljene sklope, ter prijavljene/izpolnjene vse pozicije, ki so zahtevane v
posameznem sklopu (sicer se ponudba za ta sklop izloči) in da ima
za prijavljeni 4. sklop priloženo tudi natančno specificirano ponudbo-cenik za vse ostale osnovne in pomožne materiale in rezervne
dele, ter priložene časovne normative (v minutah) za servisiranje,
– glede na prijavljeni sklop podpisana in požigosana vzorca
pogodb, na vseh straneh,
– ponudbi morajo biti za prijavljeni 1., 2. in 3. sklop priloženi
zahtevani tehnični opisi/prospekti za vse pozicije, v slovenskem
jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeni artikli zadoščajo naročnikovim tehničnim zahtevam (sicer se ponudba za ta sklop izloči).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do eventuelne sklenitve pogodbe. Odločitev o sprejemu ponudbe bo v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili
pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
– za 1. do 3. sklop (nakup šotorov in naprave za ogrevanje
vode): naročnik bo sklope od 1 do 3 tega javnega naročila oddal
ponudniku, ki bo predložil najcenejšo ponudbo (skupna vrednost
prijavljenega sklopa);
– za sklop 4. (servisiranje šotorov SV): naročnik bo posamezen
sklop tega javnega naročila oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, to je tista, ki bo dosegla največje
skupno število točk vseh ocenjevalnih meril za posamezen sklop.
Zap. št.

Ocenjevalna merila

1

Urne postavke – skupni seštevek pozicij
od 1.1 do 1.5
Osnovni in pomožni material za platnene
dele – skupni seštevek vseh pozicij od
2.1 do 2.13
Osnovni in pomožni materiali za ogrodje –
seštevek vseh pozicij od 3.1 do 3.20
rok izvedbe vseh del po naročnikovi
potrditvi predračunov
Skupaj

2
3
4

Utež

0,30
0,30
0,30
0,10
1,00
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Izračun števila točk po navedenih kriterijih:

Ocena

Kriterij

1. urne postavke

10
do 9,99

Najnižji seštevek vseh pozicij od 3.1 do 3.20
najnižji seštevek vseh pozicij od 3.1 do 3.20 x ocena 10
ponujeni seštevek vseh pozicij od 3.1 do 3.20

Ocena

Kriterij

10
do 9,99

Najnižji seštevek vseh pozicij od 1.1 do 1.5
najnižji seštevek vseh pozicij od 1.1. do 1.5 x ocena 10
ponujeni seštevek vseh pozicij od 1.1 do 1.5

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to
ocenjevalno merilo.
2. osnovni in pomožni material za platnene dele
Ocena

Kriterij

10
do 9,99

Najnižji seštevek vseh pozicij od 2.1 do 2.13
najnižji seštevek vseh pozicij od 2.1 do 2.13 x ocena 10
ponujeni seštevek vseh pozicij od 2.1 do 2.13

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to
ocenjevalno merilo.
3. osnovni in pomožni material za ogrodje

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-72144
V Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za HC Razdrto – Vrtojba, odsek Razdrto
– Vipava; Rebernice (Ob-68147).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb
in datum odpiranja ponudb na 20. 6. 2002.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta
nespremenjena. Predložitev ponudb je najkasneje do 20. 6. 2002 do 11. ure, javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 12. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/02
Ob-72145
V Uradnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo AC odseka Kronovo –
Smednik, pododsek Kronovo – Dobruška
vas; gradnja trase od km 0,121 do km
5,791 in objekti (Ob-68606).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
26. 6. 2002. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Predložitev ponudb je najkasneje do 26. 6. 2002
do 9. ure, javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 10. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to
ocenjevalno merilo.
4. rok izvedbe vseh del po naročnikovi potrditvi predračunov
Ocena

Kriterij

10
do 9,99

najkrajši rok izvedbe vseh del
najkrajši rok izvedbe vseh del x ocena 10
ponujeni rok izvedbe vseh del

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to
ocenjevalno merilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Darja Kobe,
vodja izvedbe, tel. 01/471-25-82.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo RS

Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
Št. 9/89
Ob-72189
Naročnik Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ul. 15. maja 4, Koper, je v Uradnem listu
RS, št. 24-25 z dne 22. 3. 2002
(Ob-66232) in št. 28 z dne 29. 3. 2002
(Ob-66626) objavila javni razpis za oddajo
naročila gradnje po odprtem postopku za
izbiro izvajalca Ureditve centralnega parkirišča za tržnico Koper, parkirišča na Ukmarjevem trgu in parkirišča ob Pristaniški ulici
ob hotelu Triglav v Kopru.
Skladno
s
sklepom
številka
018-84/02-21-1016 z dne 7. 6. 2002 RS
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., podaljšuje rok oddaje ponudbe. V nadaljevanju navajamo nov rok odpiranja ponudb in skladno s tem nov rok
veljavnosti ponudbene dokumentacije in
bančne garancije za II sklop: dobava in montaža elementov parkirnega sistema (dobava
in montaža zapornic, nadzorne enote, ročne blagajne in avtomatske blagajne).
Ostala določila objave predmetnega javnega naročila ostanejo nespremenjena.
Navedeni roki se podaljšujejo tako da
glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 6. 2002 do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2002, v
sejni sobi na sedežu podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Koper, ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za II. sklop v višini: 800.000 SIT in veljavnostjo 45 dni od odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 45 dni
od odpiranja ponudb, predvideni datum
odločitve je 10 dni od odpiranja ponudb.

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana 11. 6.
2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Koper
Popravek
Št. 403-26/02-21303
Ob-72106
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku ureditev parkirišča za tovorna vozila z obvozno cesto na
Plavškem travniku I. na Jesenicah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne
17. 5. 2002, Ob- 69154, se spremenijo
8.(a), 9. in 14. točka tako, da se sedaj glasijo:
8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 6. 2002 do
12.45.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 19. 6. 2002 ob 13. uri, v konferenčni
sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum, do katerega mora
veljati ponudba je 28. 8. 2002; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
21. 6. 2002.
Občina Jesenice
Št. 6. 6. 2002
Ob-71870
1. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter
pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
parkirišča MMP Vrtojba.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vrtojba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober - december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Šempeter-Vrtojba, Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž.
grad., tel. 041/624-196.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
do 12. ure po predhodni najavi na tel.
05/335-10-00.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, transakcijski
račun št. 01000-0100014455.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
12. ure.
(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:
15. 7. 2002 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šempeter Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 60 dni po
odpiranju, odločitev 30 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, garnancijski rok;
vse v skladu z merili iz razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 5/59
Ob-71871
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih - zemeljskih del za Center
za ravnanje z odpadki v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Sermin v Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2002, dokončanje 1. 11. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z
DDV) na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2002 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 9. 2002, predvidoma 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 1/02
Ob-71874
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kletnih prostorov zobnih ambulant na
Svetozarevski.
(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: razpisni dokumentaciji bo predložen projekt z načrtom
arhitekture, načrtom strojnih napeljav, naprav in opreme ter načrtom električnih napeljav, naprav in opreme.

4. Kraj izvedbe: Kletni prostori zobnih
ambulant na Svetozarevski 21, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 8. - 31. 8.
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 ali 423 - Služba za javna
naročila - Horvat Marija. Razpisna dokumentacija bo izstavljena na podlagi predložitve
pisnega potrdila o vplačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 6. 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: 17. 7. 2002, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III - soba 423
ali 428, Služba za javna naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 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 primopredaji 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 navede podizvajalce in opis njihovih del;
– da ima izjavo ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci;
– da ima izjavo podizvajalca o medsebojnem sodelovnju s ponudnikom;
– da ima potrdio o vpisu v seznam usposobljenih izvajalcev gradenj;
– da ima potrdilo ponudnika o dosedanjem poslovnem sodelovanju;
– da ima izjavo ponudnika o plačilnih pogojih;
– da ima izjavo ponudnika o roku dokončanja del z obvezno prilogo terminskega
plana;
– da ima izjavo ponudnika o kvalitetni
izvedbi del;
– da bo izvedel razpisana gradbena dela
v celoti in prevzel odgovornost za vsa opravljena dela;
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo ter dostop do ključnih surovin
in materialov, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti;
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– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo;
– da so podizvajalci, s katerimi ima sklenjeno pogodbo in z njimi sodeluje pri tem
razpisu, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti pogodbo;
– da bo predložil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti sklenjenega posla.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. 9. 2002, odločitve o sprejemu ponudbe 2. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 15%, plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta je možen do konca
meseca junija - po predhodni najavi na tel.
02/25-27-097 - investicijsko vzdrževalna
služba.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 40306-2-227/02
Ob-71877
1. Naročnik: Občina Trbovlje, Občina
Radeče.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail obcina.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800,
Milana Majcna 1, 1433 Radeče, faks
03/56-85-285, tel. 03/56-85-155.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste Trbovlje–Dobovec–
Radeče, odsek LC št. 423370 vas Dobovec, LC št. 423380 Ključevica–Čimerno, LC št. 423330 Čimerno–Radeče.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje-Dobovec, Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek – 15. 8. 2002, rok dokončanja –
30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek za
okolje, prostor in ekologijo, gospodarske
javne službe in občinsko premoženje, Mirko Zidar, Dušan Strašek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na transakcijski račun naročnika št. 01000-0100018141, pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 9. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
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na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 9. 7. 2002 ob
12. uri, v mali sejni sobi Občine Trbovlje, 2.
nadstropje, Mestni trg 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: za resnost ponudbe je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila: pogoji bodo razvidni iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: v kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev,
mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev: ponudnik mora priložiti v razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je julij 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80%,
– rok izvedbe: 10%,
– finančna usposobljenost: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Občina Trbovlje
Št. 4022-194/2002-2
Ob-71878
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Jamove ceste (odsek od Jadranske do
Koprske ceste).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust, september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01000-0100000196,
sklic na št. 10000-121.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 7. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 7. 2002 ob 8.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
javnega naročila.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
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: 4. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-71880
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija objekta in gradnja parkirišč v
Zdravstvenem domu Šentvid.
(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: Zdravstveni dom Šentvid, Ljubljana, Ob Zdravstvenem domu 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
del je 10 dni po podpisu pogodbe. Rekonstrukcija objekta traja 120 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje, kontaktna oseba Alenka
Mihelčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na transakcijski račun pri Banki Slovenija, št.
01000-0100000196, sklic na št. 121, s
pripisom JN 02/321422.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 104.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih Mestna
občina Ljubljana, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, I. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,800.000 SIT.
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 (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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 11. 2002, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 25. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – maksimalno 80
točk,
– garancijski rok – maksimalno 10 točk,
– reference – maksimalno 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 17/02
Ob-71881
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,
3270 Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail: komunala.lasko@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltne
preplastitve lokalnih cest.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgusta
– konec oktobra.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Komunala
Laško, d.o.o., Podšmihel 1e, Laško, Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
28. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT na TR
št. 06000-0044919932, ali gotovinsko pri
blagajni na sedežu podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, 3270 Laško, v tajništvu.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2002 ob 13.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo v višini 10% vrednosti
ponudbenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o njihovih medsebojnih odnosih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80% in reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 462-02/53-02/0520-010 Ob-71884
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: investicijsko vzdrževanje objektov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na:
– celotni predmet javnega naročila, tj.
na investicijsko vzdrževanje objektov carinske službe na vseh razpisanih lokacijah naročnika v okviru vseh carinskih uradov, ali
– njegov posamezni del, tj. na investicijsko vzdrževanje objektov carinske službe
na vseh razpisanih lokacijah naročnika v
okviru posameznih carinskih uradov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: investicijsko vzdrževanje se bo vršilo po razpisanih lokacijah naročnika, in sicer po posameznih lokacijah v
okviru carinskih uradov.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: najkasneje
od 1. 9. 2002 do 30. 10. 2002 in do
30. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna
pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel.
01/478-38-00,
faks
01/478-39-00. Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi tehnične
informacije
Dušan
Lužar,
tel.
01/478-38-91, faks 01/478-39-00, ostale informacije - Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41, faks 01/478-39-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
V primeru, da ponudba ponudnika presega 30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10 % od vrednosti javnega
naročila oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiran
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žiro račun oziroma transakcijski račun oziroma negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na žiro računu oziroma
transakcijskem računu, ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, ponujeni plačilni rok
mora biti najmanj 60 dni od dneva prejema
računa, rok izvedbe vseh del investicijskega
vzdrževanja objektov carinske službe ne sme
biti daljši od razpisanega, ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, za katera se
prijavlja in, ki so enaka predmetu javnega naročila, ponujena garancija ponudnika na
opravljena dela v zvezi z investicijskim vzdrževanjem na objektih carinske službe ne sme
biti krajša od 24 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 9. 2002 in predvideni datum odločitve
najkasneje do 19. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1). Cena se bo preračunala v točke
po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x 100)
/ ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2). Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 20,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
20,000.001 SIT v vrednosti do 40,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 40,000.001 SIT do 80,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 80,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik za predložene reference lahko prejme največ 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 352-01/558/02-03
Ob-71887
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,
8350
Dolenjske
Toplice;
tel.
07/384-51-80, faks 07/384-51-90.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
hodnika za pešce in komunalne infrastrukture v dolžini 340 m, ob delu
lokalne ceste Dolenjske Toplice - Meniška vas ter izgradnja avtobusnega postajališča ob OŠ Dolenjske Toplice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

Št.

4. Kraj izvedbe: Dolenjske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 15. 7.
2002, dokončanje 30. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rok Barbič,
Mateja Perko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni je vključen DDV) na TRR št. 01000-0100015716,
sklic 352-01/558.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe na znesek 400.000 SIT, za čas do 5. 8. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvršenih del je 90 dni od uradnega
prejema računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki predložijo 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: razen zakonskih predpisanih ni posebnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 42
Ob-71888
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela 2. faza Vojkova v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, zaključek v treh mesecih po začetku.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba - kontaktna oseba Peter Hometer ali Petra Majer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure. Razpisno
dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT; TRR
90672-0000040025, sklicevanje na številko odobritve 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000
SIT in izjave bank, da bo izbrani ponudnik
predložil garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
plačilni rok je 30 dni od podpisane mesečne situacije do 80% pogodbene vrednosti, 10% v roku 30 dni od kvalitetnega
prevzema, 10% pa v roku 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Končni
obračun se naredi na osnovi končne situacije najkasneje v 30 dneh od dokončanja objekta.
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: prihodki v letu 2001 morajo dosegati petkratno ponudbeno vrednost; izkazana čista izguba ne sme presegati 5% prihodkov; priložiti je potrebno mnenje pooblaščenega revizorja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: najmanj 50 dni po odpiranju ponudbe in predvideni datum odločitve: 24. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75% in kakovost 25%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 1/2002
Ob-71890
1. Naročnik: Stolna župnija Ljubljana sv. Nikolaj.
2. Naslov naročnika: Dolničarjeva 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-42-690, faks
01/23-42-695, e-mail: lj-stolnica@rkc.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: priprava
delovišča - dobava in postavitev gradbenega odra za restavriranje poslikanega
obočnega stropa v ladji ljubljanske stolnice - stolne cerkve sv. Nikolaja v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Stolna cerkev sv. Nikolaja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma 1. 9. 2002, dokončanje del 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko prevzame v odvetniški
pisarni Mateje Maček, Kolodvorska ulica 6,
1000 Ljubljana; dodatne informacije: Peter
Zakrajšek, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, tel.
041/653-694.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 11. do 13. ure ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije na transakcijski račun naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 8.000
SIT z nakazilom na transakcijski račun naročnika št. 24200-9004287508 pri Krekovi banki, z namenom nakazila “razpisna dokumentacija-oder”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stolna župnija Ljubljana - sv.
Nikolaj, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 9. uri, Stolno župnišče, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 9.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
30. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Stolna župnija Ljubljana - sv. Nikolaj
Št. 350-01-4/02-34
Ob-71914
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.
2. Naslov naročnika: Gačnikova 5,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
ureditev naselja Javornik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej: ni predvidena
oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
naselje Javornik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanje dela: začetek 5. 8. 2002, dokončanje najkasneje 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za KCG (1. nadstropje), Ravne na Koroškem 2390, kontaktna oseba je Rajko Hovnik, tel.
02/870-55-35.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 4. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na račun naročnika, žiro račun
št. 01000-0100009993, s pripisom: za zunanjo ureditev naselja Javornik.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 8. 7. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
oddelek za KCG.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2002 ob 9. uri, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določilih razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(ZJN, 47. člen): skladno z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80 točk,
– reference in dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom: 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj” in številko objave javnega naročila
v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta
naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odpošiljanja zadeve v objavo: 5. 6. 2002.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 3005-17/02-4
Ob-71946
1. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje, Reška c.
14, 6240 Kozina, tel. 05/68-00-150, faks
05/68-00-180.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
1. etape 1. faze Obrtnoindustrijske cone Hrpelje. Natančnejša vsebina in obseg
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrpelje.
5. Spremenljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: avgust
2002, oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del: 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacije in dodatne informacije: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška c. 14, 6240
Kozina, Aleksander Batič gr. inž., tel.
05/68-00-150, faks 05/68-00-180.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 11. ter med 12. in 14. uro do
dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT. Znesek vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na občino Hrpelje – Kozina, transakcijski račun št.
01000 – 0100006113.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 15. 7. 2002
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrpelje – Kozina,
Hrpelje, Reška c. 14, 6240 Kozina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002, ob 11. uri, v prostorih
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Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška c.
14, 6240 Kozina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, veljavnost bančne garancije do 30. 9. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij; podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpopolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: podano v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2002, predviden datum odločitve
o izboru ponudnika: do 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena, rok izgradnje, reference, garancijski pogoji – po pogojih iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije daje kontaktna oseba Aleksander Batič gr. inž., tel. 05/68-00-150, faks
05/68-00-180, Občina Hrpelje – Kozina na
pisno postavljena vprašanja ponudnikov se
pošlje pisni odgovor vsem ponudnikom v roku
7 dni pred potekom roka oddaje ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 34409-35/2001-0801
Ob-71947
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel. 22-01-463.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Pohorske ulice - 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: Radvanje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 35 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije na voljo pri Ladislavu Selinšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,

Št.

sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: veljavnost ponudbe 90
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični
del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 34409-19/2002-0801
Ob-71948
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, Maribor, faks 02/25-26-551, tel.
02/22-01-463.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Mladinske.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 35 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
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sarna (soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije so na voljo pri Ladislavu
Selinšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 8.30 na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: veljavnost ponudbe
90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-04/2002-0801
Ob-71949
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, Maribor, faks 02/25-26-551, tel.
02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest
po izgradnji (postavitev v prvotno stanje) in izgradnja hišnih priključkov v naselju Dobrava - II. faza v MČ Tezno.
(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: Naselje Dobrava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek po
podpisu pogodbe, rok izvedbe del 70 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 9.30 na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: veljavnost ponudbe
90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-07/2001-0801/AJ Ob-71950
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest
po izgradnji (postavitev v prvotno stanje) in izgradnja hišnih priključkov ter
sanacija obstoječega vodovoda (prestavitev) zaradi izgradnje kanalizacije v naselju Zrkovci KS Jože Lacko IV. faza.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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: Naselje Zrkovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 70 delovnih
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, Maribor, dodatne informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, Maribor do
oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: veljavnost ponudbe
90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 2/02-06
Ob-71991
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: obnova
cestišča LC 430010 cesta Turnišče–
Genterovci v dolžini 1499 × 5 m.
(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: k.o. Nedelica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2002, dokončanje 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: 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 – obnova ceste Turnišče–
Genterovci”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 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
(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 določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 9. 2002, sklep o sprejemu
ponudbe bo izdan do 31. 7. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, reference ponudnika, garancija ponudnika za
izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Občina Turnišče
Št. 407-274/2002
Ob-72054
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
vlage v kleti Univerzitetne knjižnice v
Mariboru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo nuditi dela v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Univerzitetna knjižnica v Mariboru, Gospejna ul. 10, 2000
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden
začetek: v drugi polovici leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Andreja
Kasper, telefaks 02/250-41-35, tel.
01/250-41-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko plačilo na TRR št. 04515-0000334091 pri
Novi KBM, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2002 do 12.
ure – datum prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2002, ob 13. uri, Proplus d.o.o., Strma ul.
8, 2000 Maribor, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
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 do-
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ločili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe v 40 dneh od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena 90%,
– garancijska doba 10%,
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Andreja Kasper, tel. 02/250-41-18, telefaks
02/250-41-35.
Ogled objekta je možen po predhodni
najavi pri Robertu Razboršku (UKM).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 2.3.-2406/02
Ob-72055
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice d.d., Poslovna enota investicije, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, telefaks 01/29-14-822, tel. 01/29-14-203,
01/29-14-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
obnove postajnega poslopja Ptuj – streha in delna zunanja ureditev.
(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: izvajalec mora izdelati PID.
4. Kraj izvedbe: objekt železniške postaje Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1,5 meseca po
uvedbi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Alenka Dervarič, univ. dipl. inž. arh.,
pisarna št. 227, tel. +386/1/29-14-609,
telefaks +386/1/29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumentacijo: od te
objave do 17. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
30.000 SIT na transakcijski račun naročnika št. 02923-0019346887 ali na glavni blagajni Slovenskih železnic, Kolodvorska 11,
Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Poslovna enota investicije, Kolodvorska ulica
11, 1506 Ljubljana, soba 202.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 9. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
29. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– usposobljenost strokovnega kadra
15%,
– rok izvedbe 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Slovenske železnice d.d.
Ob-72065
1. Naročnik: Mariborsko športno društvo Branik.
2. Naslov naročnika: Mladinska ul.29,
2000 Maribor, 02/250-82-73, marjana.meznar@zveza-msdbranik.si,
02/250-82-70.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje gradnje večnamenske športne
dvorane v Ljudskem vrtu Maribor – 1.
etapa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
– temeljenje in ojačitev predelnih sten
tribune za strešno konstrukcijo;
– izdelava strešne kovinske konstrukcije
s kritino in odvodnjavanjem;
– gradnja sanitarij za gledalce.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: mali stadion v Ljudskem
vrtu Maribor.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantne izdelave strešne konstrukcije, vendar enake zunanje oblike in s soglasjem projektanta in arhitekta.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Marjana Mežnar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig je možen
osebno s pisnim pooblastilom vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, do 21. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
na ŽR naročnika 04515-0000253-969,
Nova kreditna banka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 7. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mariborsko športno društvo
Branik, Mladinska ul. 29, 2000 Maribor.
Kuverte morajo biti označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba večnamenska športna
dvorana MŠD Branik”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 7. 2002 ob 13.
uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.
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% ponudbenega zneska, z veljavnostjo 120 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki je določen v pogodbi, kot
obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ponudbe, potem ko
je 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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 1. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Mariborsko športno društvo Branik
Št. 344-05-03/2002
Ob-72068
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60,
faks: 07/393-35-77.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje in preplastitev občinskih cest in
javnih poti v Občini Šentjernej v letu
2002.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šentjernej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše, inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure od 17. 6. 2002 do 10. 7.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za 10.000 SIT – virmansko
nakazilo na transakcijski račun št.
01000-0100015328.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija za asfaltiranje LC in javnih poti v Občini
Šentjernej za leto 2002, sklic 13-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002, ob 12. uri, sejna soba
Občine Šentjernej – II. nadstropje, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 10. 2002; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Šentjernej

Št. 344-05-04/2002
Ob-72072
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
lokalne ceste, hodnikov za pešce, javne
razsvetljave, meteorne in fekalne kanalizacije ter CATV v naselju Gor. Stara
vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Gorenja Stara vas
pri Šentjerneju.
Ocenjena vrednost celote: ocenjena vrednost za razpisana dela, brez davka na dodano vrednost, znaša 65,000.000 SIT.
5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del je 1. 8. 2002, datum zaključka del pa 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko prevzamejo v terminu, od 17. 6. 2002 do 10. 7. 2002, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te, v znesku 10.000 SIT, na transakcijski račun Občine Šentjernej, št.
01000-0100015328. Namen nakazila:
razpisna dokumentacija za ureditev ceste
skozi Gor. Staro vas, sklic 14-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 16. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 7. 2002 ob 11. uri, na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej, v sejni
sobi Občine Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, z veljavnostjo 45 dni.
11. Pogoji financiranja in/ali sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki je del
obvezne vsebine 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): naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih 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. Okvirni datum o sprejemu ponudbe je
23. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponudbena
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se bodo izvajala po PGD, PZI
dokumentaciji ureditve lokalne ceste skozi
naselje Gor. Stara vas, ki jo je pod št.
PGD-29/02, izdelala Stia d.o.o. Novo mesto. Ostale informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po faksu do
10. 7. 2002.
17. Datum in številka predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanega zahteve za
objavo: 7. 6. 2002.
Občina Šentjernej
Št. 344-05-05/2002
Ob-72074
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, št. telefona 07/393-35-60,
št. tel. 07/393-35-77.
3. (a) Opis obseg in gradnje: ureditev
avtobusnih postajališč ob regionalni cesti R2 – 419/1250 Šentjernej – Križaj v
km 1.980 ter rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2 – 419 z lokalno cesto LC 394181 v naselju Groblje pri
Prekopi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Groblje pri Prekopi.
Ocenjena vrednost celote: ocenjena
vrednost za razpisana dela, brez davka na
dodano vrednost, znaša 35,000.000 SIT.
5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum, predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del je 1. 8. 2002, datum zaključka del pa 3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko prevzamejo v terminu, od 17. 6. 2002 do 10. 7. 2002, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le te, v
znesku 10.000 SIT, na transakcijski račun
Občine Šentjernej, št. 01000-0100015328.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija za
ureditev avtobusnih postajališč Groblje pri
Prekopi, sklic 15-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 16. 7. 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 7. 2002 ob 11.30, na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej, v sejni
sobi Občine Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, z veljavnostjo 45 dni.
11. Pogoji financiranja in/ali sklicevanje na določila v predpisih: pogoji plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki je
del obvezne vsebine 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): naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni. Okvirni datum o sprejemu ponudbe je
23. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponudbena
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se bodo izvajala po PGD, PZI,
PZR dokumentaciji ureditve avtobusnih postajališč ob regionalni cesti R2 – 419/1250
Šentjernej – Križaj v km 1.980 ter rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2 – 419
z lokalno cesto LC 394181 v naselju Groblje pri Prekopi, ki jo je pod št. PGD, PZI,
PZR -11/02, izdelal Topos d.o.o. Novo mesto. Ostale informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po faksu do
10. 7. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Šentjernej
Št. 40305-00032/2002 0001 04 Ob-72078
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20, elektronski naslov obcina.miklavz@miklavz.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev lokalne občinske ceste št.
380120: Dravski dvor (cesta v Hotinje)
– Hotinja vas v dolžini 1.180 m:
– preddela (pripravljalna dela, geodetska dela),
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– prometna oprema (vertikalna prometna signalizacija),
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– zaščita električnih in TK vodov.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Hoče – Slivnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: avgust 2002, dokončanje del: september
2002, dokončanje predvidoma v 2 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju; dodatne informacije: Ana Juvan, univ. dipl. inž. gradb., za tehnična vprašanja, Francka Pegan, dipl. upr. org., za
vsa ostala vprašanja, tel. 02/629-68-20,
faks 02/629-68-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 25.000 SIT.
Plačilo je potrebno nakazati na transakcijski
račun BS, št. 01000 01 0000 9508, s
pripisom za razpisno dokumentacijo – Posodobitev lokalne občinske ceste št.
380120: sklic 7130001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 9. 7.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
prostori občinske uprave, ponedeljek 9. 7.
2002 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe, v višini 5%
ocenjene vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo naročnik financira iz lastnih sredstev in
iz sredstev, pridobljenih na javnem razpisu
za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
98/99/01 in 105-106/01). Način plačila
je določen v pogodbi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
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1. pogoji iz 41. člena ZJN-1, drugi odstavek, točke: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (BON 1 in
BON 2 ali ali BON3 ali podatki iz bilanc, pri
čemer mora biti število dni blokad na ŽR v
zadnjih 6 mesecih enako nič, oziroma potrdilo poslovne banke, da ŽR v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran),
2. dokazati gradnjo najmanj treh objektov cestnih gradenj v zadnjih treh letih, katerih vrednost presega 30 mio SIT, priložiti
reference potrjene od naročnikov del,
3. dokazati minimalno tehnično opremljenost, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije,
4. predložiti izjavo o nezavajajočih podatkih,
5. predložiti izjavo o razpolaganju z zadostno tehnično opremljenostjo in človeškimi viri, za takojšen začetek del,
6. pogoji za kadre – dokazati, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 51. členu ZGD in da ima izkušnje pri gradnji najmanj dveh objektov cestnih gradenj, katerih
vrednost presega 30 mio SIT,
7. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti razpisanih del,
8. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti,
9. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 10. 2002, predvideni datum odločitve o izbiri je 15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (80%),
– garancija ponudnika na izvedena dela
(10%),
– rok dokončanja (10%).
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo v Uradnem listu RS: petek, 7. 6.
2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 4022-218/2002
Ob-72102
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: gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije pri rekonstrukciji obstoječega
letnega kopališča Kodeljevo(dva večja
in en manjši bazen).
(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: Poljanska cesta 99,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
glej razpisno dokumentacijo.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2002, dokončanje del 15. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, Boštjan Dolinšek, dodatne informacije
so možne do vključno 10. 7. 2002 pisno
po faksu 01/306-40-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
17. 6. 2002 od 8. do 12. ure po predhodni
najavi na tel. 01/306-40-41.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 40.000 SIT z
DDV na transakcijski račun MOL št.
01000-0100000196.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka 18. 7.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Resljeva 18 Ljubljana, soba 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2002 ob 12. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, sejna soba - 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ponujene vrednost, ostala zavarovanja so navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 100
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena 80%,
B) reference 10%,
C) garancije 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67638.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2
Ob-72113
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-100, telefaks 03/56-54-582, e-pošta: sandi.grcar@rudnik-zagorje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
opornega zidu Ruardi.
(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: rušno območje Ruardi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 2
meseca od uvedbe v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki v tajništvu naročnika pri Prelogar Marjeti, na naslovu Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi. Dodatne informacije dobijo ponudniki pri Grčar Sandiju.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva objave pa do dneva oddaje ponudb od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno ni vštet
DDV) na transakcijski račun naročnika
26338-0018070154 pri NLB, Banka Zasavje-Trbovlje, Enota Zagorje ob Savi, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2002 ob 10. uri na naslovu
naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi - sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menico z menično izjavo v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 15. 9.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz 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): /
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 morajo izpolnjevati pogoje in priložiti dokazila po 41. do
43. členu ZJN in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
15. 9. 2002. Naročnik bo sprejel svojo
odločitev o najugodnejšem ponudniku do
15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 60%,
– rok plačila do 25%,
– reference do 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 2/2002
Ob-72130
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-27,
faks 04/53-14-684.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Boštjanovi ulici v Lescah.
(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se izvajajo brez
sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Boštjanova ulica v Lescah, Občina Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust–oktober
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rado Pintar,
e-mail: rado.pintar@radovljica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti do 28. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.700 SIT na transakcijski
račun Občine Radovljica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radovljica, s pripisom: “Ne odpiraj, ponudba kanalizacija
Boštjanova”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2002 ob 13. uri, v mali sejni
sobi občine.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po potrditvi situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z morebiti izbrano skupino sklenil
pogodbo, k ponudbeni dokumentaciji pa
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev skupine za izvedbo naročila ter kadre, ki bodo
odgovorni 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do
30. 8. 2002, predvideni datum odločitve
15. 8. 2002.

Št.

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: 6. 6. 2002.
Občina Radovljica
Št. 01/2002
Ob-72132
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-27,
faks 04/53-14-684.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja kanalizacije v naselju Gorica v Radovljici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se izvajajo brez sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust–oktober
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rado Pintar,
e-mail: rado.pintar@radovljica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti do 21. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.500 SIT na
transakcijski račun Občine Radovljica,
010000100007859.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radovljica, s pripisom:
“Ne odpiraj, ponudba kanalizacija Gorica”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 13. uri, v mali sejni
sobi Občine Radovljica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po potrditvi situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z morebiti izbrano skupino sklenil
pogodbo, k ponudbeni dokumentaciji pa
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev skupine za izvedbo naročila ter kadre, ki bodo
odgovorni 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do
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30. 8. 2002, predvideni datum odločitve
5. 8. 2002.
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: 4. 6. 2002.
Občina Radovljica
Ob-72166
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
elektroinstalacijska dela pri gradnji plinsko merilno regulatorske postaje RV 23
Ljubljana-Rudnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
15. 8. 2002 in rok dokončanja del 30. 11.
2002. Izvedba strojnoinstalacijskih del v sami postaji bo omogočena od 1. 10. 2002
dalje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) od dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem
na št. 600-51-02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 22. 7. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 22. 7. 2002, ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,550.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 9.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-72167
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri gradnji plinsko merilno regulatorske postaje RV 23 Ljubljana-Rudnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
15. 8. 2002 in rok dokončanja del 30. 11.
2002. Do 1. 10. 2002 morajo biti na objektu dokončana vsa dela, da bo omogočeno izvajanje strojnoinstalacijskih del.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumetnacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. 600-50-02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 22. 7. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 22. 7. 2002, ob
12.30, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 9.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 31. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-72168
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in elektro del v regulatorskih
postajah v sklopu priprave na sistem daljinskega nadzora in vodenja plinovodnega distribucijskega omrežja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka
15. 8. 2002 in rok dokončanja del 30. 9.
2002, izvedba del je možna le na štirih regulatorskih postajah hkrati.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na račun Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o. št. 50104-601-15437 s
sklicem na št. 600-49-02. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 22. 7. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3, Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 22. 7. 2002, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
750.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 9. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 428/2002
Ob-72171
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-98-04,
faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 197010 na
Dolnjih Slavečih.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba se odda v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Dolnji Slaveči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba
Lidija Krpič, tel. 02/550-98-04, faks
02/550-98-06.

Št.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v višini 25.000 SIT naj
ponudniki poravnajo na TRR št.:
01000-0100012418.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba - ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
15. 7. 2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu 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 ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel. 02/550 98
04, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Grad
Št. A-051-G/02
Ob-72182
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
protihrupne ograje v Novi Gorici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-103 Solkan –
Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 120 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002
Direkcija RS za ceste
Št. A-056-G/02
Ob-72183
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica Jelšane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta G1-6 Ilirska Bistrica - Jelšane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 35 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2002 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
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naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije 2002 in
2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih -pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. A-057 -G/02
Ob-72184
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste G1-5/0334 Boštanj - Impoljca od
km 2,100 do km 3,260 skozi naselje
Log pri Sevnici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-5 Boštanj Impoljca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 6 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije in delno
občina Sevnica s Proračuna občine Sevnica.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi - Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih -pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-72249
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-710/1292 Sp. Duplek – Zg.
Duplek – Dvorjane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-710 Maribor
– Vurberk – Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del: 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-

Št.

čilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
na osnovi sofinancerskega sporazuma z Občino Duplek.
12. 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 lahko skupina izvajalcev
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (točka 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste – Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-72250
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste G1-3/322 Kapca – Hotiza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Črenšovci Donji Lakoš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del: 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma lahko skupina izvajalcev predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (točka 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
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tev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
72251
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-230/1310 v Ljutomeru (Jeruzalemska cesta).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-230/1310
Ljutomer - Pavlovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del:
45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
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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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma lahko skupina izvajalcev predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (točka 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolokakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-72252
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
protiprašne zaščite na cesti RT-905 odsek 1097 Mrzli Studenec – Jereka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-905 Mrzli Studenec - Jereka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvajanja del:
30 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-

ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma lahko skupina izvajalcev predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (točka 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-72253
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
protiprašne zaščite na cesti RT-907 Zg.
Radovna - Mojstrana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-907 Zg. Radovna - Dovje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvajanja del:
30 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma lahko skupina izvajalcev predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

Št.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (točka 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 36/2002
Ob-72254
1. Naročnik: Župnija Polhov Gradec.
2. Naslov naročnika: Polhov Gradec
31, 1355 Polhov Gradec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ostrešja nad severnim delom ladje cerkve Sv. Petra v Dvoru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dvor pri Polhovem
Gradcu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 7. 2002 do
1. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Župnija Polhov Gradec- kontaktna oseba je Bogdan
Oražem v času med 8. in 10. uro na gornjem naslovu ali na GSM 041/578-505.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Župnija Polhov Gradec 31,
1355 Polhov Gradec.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2002 ob 9. uri v prostorih
župnije Polhov Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 8. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe do 18. 7. 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: 11. 6. 2002.
Župnija Polhov Gradec
Ob-72272
1. Naročnik: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
40, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. faza: nabava opreme in izvedba
elektroinštalacijskih, strojnoinštalacijskih in ključavničarskih del v obstoječem objektu,
2. faza: izvedba gradbenih, elektroinštalacijskih, strojnoinštalacijskih in
gradbenih del za novi del.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo oddati v celoti, ponudbe po sklopih niso možne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v ponudbo
vključiti izdelavo PID dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
takoj po podpisu pogodbe dokončanje do
konca septembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Restavratorskega centra RS soba 203 - za
dvig razpisne dokumentacije, kontaktna
oseba za dodatne informacije je Igor
Peršolja vsako sredo in petek med 10. in
12. uro, tel.01/23-43-140, 23-43-123,
soba 304.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 20 dni po objavi
v Ur. l. RS, vsak delovni dan med 10. in 13.
uro v tajništvu Restavratorskega centra RS.
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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: do 12. 7. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Restavratorski center RS, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2002 ob 12. uri, Poljanska
cesta 40, Ljubljana, soba št. 203 .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavni del 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): 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do v razpisu določenega datuma zaključka del.
Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– podatki o ponudniku, 20% reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja, vsako sredo in petek
med 10. in 12. uro, tel. 01/23-43-140,
23-43-123, soba 304.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine,
Restavratorski center
Št. 1/2002
Ob-72277
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, telefon: 01/420-17-00, telefaks:
01/420-17-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: tlakovanje poti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 8.– 15. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Irena
Kušar.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure
vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB,
d.d. 50100-620-128 03100-1000003073.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale, d.o.o, Ljubljana, Med
hmeljniki 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 9.30, Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002 / 10. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Žale, d.o.o.
Št. 2/2002
Ob-72278
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 01/420-17-00, telefaks:
01/420-17-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
vodovodna instalacija.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002–
15. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Irena
Kušar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure
vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB,
d.d. 50100-620-128 03100-1000003073.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002 ob 9. uri, Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002 / 23. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Žale, d.o.o.
Št. 3/2002
Ob-72279
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, telefon: 01/420-17-00, telefaks:
01/420-17-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava fontan.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 8. 2002 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Irena
Kušar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure
vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB, d.d.
50100-620-128 03100-1000003073.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 9. uri; Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garacija.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002 / 10. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Žale, d.o.o.
Št. 4/2002
Ob-72280
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, telefon: 01/420-17-00, telefaks:
01/420-17-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
prezračevanja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. – 1. 12.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Irena
Kušar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure
vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB,
d.d. 50100-620-128 03100-1000003073.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002 ob 9.30; Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garacija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002 / 23. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Žale, d.o.o.
Št. 02/321902
Ob-71970
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
objekta Vojkova 19.
(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, Vojkova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: prenova objekta
traja 60 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I.
nadstropje, kontaktna oseba je Alenka Mihelčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na transakcijski račun pri Banki Slovenije št.
01000-0100000196, sklic na št. 121, s
pripisom JN 02/321902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 104.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 7. 2002 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od orientacijske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 11. 2002, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 25. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– reference – 20%,
– garancije – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki bo organiziran ogled objekta. Ogled objekta bo 3. 7. 2002 ob 10.
uri na Vojkovi 19 v Ljubljani.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 351-03-1/00-4
Ob-72061
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajalca za izdelavo, dobavo in montažo
opreme za podružnično šolo Grajena,
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
24. 5. 2002, se popravi 12. točka, ki se
pravilno glasi:
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilni
rok je 90 dni od uradnega prejema potrjene situacije.
Ostale točke ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Ptuj
Podaljšanje roka
javnega razpisa
Št. 17123-06-308/38-02
Ob-72154
V Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne
17. 5. 2002 je bil pod Ob-69045 objavljen
javni razpis za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku za najem prevoznih sredstev za potrebe policije.
V skladu s 25. členom Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in spreminjamo datum odpiranja
ponudb.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do
19. 6. 2002, najkasneje do 10. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 19. 6. 2002 ob 11.
uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Razveljavitev

Št. 8-515
Ob-72248
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za čiščenje, kateri je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65270.
Cankarjev dom, Ljubljana
Popravek
Ob-72269
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nizkotlačni turbini brez navlečenih diskov, z izboljšanim
izkoristkom in integralno ovitimi lopaticami,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 49-50 z dne
7. 6. 2002, Ob-71245 se popravijo 8.(a),
9. in 14. točka in se pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
15. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 9. uri v glavni sejni
sobi NEK-a.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 150 dni od odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve je 31.12.
2002.
Nuklearna elektrarna Krško
Št. 15301-8/2002 9
Ob-71864
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, faks 03/42-65-802,
e-pošta: komunalna.direkcija@celje.si, tel.
03/42-65-800.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: Vrtec Zarja –
nabava in montaža kuhinjske opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
5. Kraj izvedbe: Zagajškova 8, 3000
Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2002, dokončanje 31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Celje, komunalna direkcija, Prešernova 27,
Oskar Šoster, tel. 03/42-65-876.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 6. 2002
do 1. 7. 2002, vsak dan razen petka od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek znaša 8.000 SIT in
se nakaže na TR 01000 0100002815 sklic
28 75108-714-1009-80001302. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z originalnim dokumentom
(položnica, virman) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 7. 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2002 ob 11. uri v prostorih
Mestne občine Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, sejna soba/II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garanciji v višini 1,4 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz
razpisne dokumentacije in pogodbe za izvedbo del.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba ali druga pravna oblika za sodelovanje na izvedbi teh del.
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 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: navodilo za opremo kuhinj vzgojnovarstvenih zavodov.
(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 10. 8. 2002, sprejem ponudbe predvidevamo do 18. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija
Št. 4/02
Ob-71872
1. Naročnik: Občina Lendava.
2. Naslov naročnika: Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, tel. 02/578-94-20,
faks 02/575-12-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz osnovnošolskih otrok na območju Občine
Lendava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Lendava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002, dokončanje storitve 30. 6. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobite na Oddelku za družbene dejavnosti, dodatne morebitne informacije pri Alenki K. Galič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na transakcijski račun
št. 01000-0100012903 pri Banki Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2000 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2002 ob 11. uri v sobi župana
občine.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
200.000 SIT, z rokom veljavnosti do podpisa pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določila zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
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: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu.
(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 31. 8. 2002, predvideni datum odločitve je 27. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Občina Lendava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 044-04/96-1/10
Ob-71873
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-97-45, faks
01/478-98-45.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira pooblaščenega izvajalca servisiranja fotokopirnih
strojev proizvajalcev Mita in Sharp.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo v celoti.
5. Kraj izvedbe: Državni zbor Republike
Slovenije - Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročilo bo oddano za obdobje dveh let od dneva sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja za še
eno leto (2. točka 97. člena ZJN-1).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Tiskarna (Iztok Potočnik), tel. 01/478-97-45.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na ŽR št.
50100-637-55237, sklic 28-12114-714199
s položnico ali virmanom.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2002 ob 12. uri v prostorih
Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve, cena potrošnega materiala, odzivni
čas - vrednotenje je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 04/02
Ob-71875
1. Naročnik: Komunala, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dobava naftnih
derivatov v kurilni sezoni 2002/2003,
ekstra lahko kurilno olje 900.000 litrov,
plinsko olje D2 60.000 l, plinsko olje D2
za zimske razmere 10.000 l.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: v Murski Soboti, raztočeno.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, do 31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, v tajništvu podjetja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun št. 02340-0011260725,
pri NLB d.d., Divizija Pomurje, ali št.
24900-9002489845, pri Krekovi banki
Murska Sobota, s pripisom za JN-04/02.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala, javno podjetje
d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
tajništvo podjetja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2002 ob 10.30, Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je ponudnik v zadnjih
3 letih opravil podobna dela najmanj za 2
naročnika v enakem ali večjem obsegu kot
so razpisana (velja smiselno tudi za podizvajalce).
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: 21. 11. 2002,
15. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-56/2002-3
Ob-71876
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve: MORS
71/2002 – ODP, nakup, namestitev, prilagoditev in uvedba “sistema za upravljanje z dokumenti“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik javnega naročila ne bo oddal po
sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja: s podpisom pogodbe, predvidoma 20.
avgust 2002, konec izvajanja: 30. november 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana; kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
471-23-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 71/2002 –ODP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega naročila,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik Glavna pisarna, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: Ne odpiraj –
ponudba MORS 71/2002 – ODP, “Sistem
za upravljanje z dokumenti“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 2002 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, katerega ponudba presega
30,000.000 SIT, mora zraven priložiti še
bančno garancijo za resnost ponudbe, in
sicer v višini 4% ponudbene cene. Veljati
mora 90 dni od datuma ponudbe oziroma
do sklenitve pogodbe. Izbrani ponudnik,
katerega ponudba presega 30,000.000
SIT, mora najkasneje v 5 dneh po sklenitvi
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti. Predložiti mora tudi izjavo banke, da mu bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v primeru sklenitve
posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
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:
1. da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
2. izjava ponudnika o poravnavi obveznosti (priloga 1),
3. da s krovno izjavo potrdi, da vsi podatki iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju, in soglaša s pogoji razpisne dokumentacije (priloga 2),
4. da sprejema 30 dnevni plačilni rok od
uradnega prejetja računa na kupčev naslov
(priloga 3),
5. da je podpisal in žigosal izjavo ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe (priloga 4),
6. da je podpisal in žigosal ponudbo cene (priloga 6),
7. da je parafiral in žigosal vsako stran
vzorca pogodbe (priloga 7) in Načrt izvedbe
projekta (priloga 8),
8. da je podal odgovore s priloženo
dokumentacijo (White Paper) na vprašanja
in ustrezne priloge za ocenjevanje v poglavju V,
9. da predstavi razumevanje zahtev naročnika in osnutek rešitve z praktičnim prikazom lastnosti sistema za ocenjevanje po
merilih v poglavju V,
10. da je opisal funkcionalne in tehnološke značilnosti ponujene rešitve iz projektnega načrta (skladno s prilogo 8),
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11. da je opisal svoj kadrovski potencial
(priloga 11).
Izločilni kriteriji:
12. necelovitost ponudbe,
13. ponudba mora vsebovati vso dokumentacijo, ki je našteta v poglavju IV –
Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika, podpisane in žigosane priloge (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5a, 5b,
5c, priloga 6, priloga 7, priloga 8 in
priloga 11),
14. ponudba mora vsebovati vso dokumentacijo, ki je našteta v točki 5, poglavja
II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
15. neizpolnjevanje enega od pogojev iz
poglavja IV/2 ali V/3B,
16. ponudbe, ki se bodo ocenjevale,
morajo izpolnjevati vse pogoje iz poglavja
IV/2 in V/3 točka B,
17. doseganje vsaj 70% možnih točk,
18. ponudba, ki bo dosegla manj kot
70% možnih točk po kriterijih iz točke V/3
točka A,
19. povezljivost s PKI infrastrukturo,
20. rešitev mora biti skladna z Zakonom
o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu (Uradni list RS, št. 57/00). Rešitev
mora biti skladna s standardi oziroma priporočili, ki definirajo zaščitne mehanizme (preverjanje identitete uporabnikov, šifriranje podatkov, zagotavljanje celovitosti podatkov in
preprečevanje nezanikanja dejanj), priznanimi v Evropski uniji in priporočili FIPS. Zagotovljena mora biti povezljivost s PKI (proizvajalec Entrust).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: ponudba mora veljati 90 dni od
datuma ponudbe oziroma do sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral dva informativna dneva, in sicer prvega 20. junija 2002
ob 10. uri, drugega pa 4. julija 2002 ob 10.
uri, na naslovu MORS, Kardeljeva ploščad
25, sejna soba Sektorja za informatiko in
komunikacije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 5. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 462-02/87-02
Ob-71882
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
inštalacij in vzdrževanja računalniške in
mrežne opreme (storitve vzdrževanja in popravila, priloga I A - storitve, št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: na lokacijah naročnika
(t.j. na sedežu Generalnega carinskega urada v Ljubljani in na območju carinskih uradov v Celju, Dravogradu, Jesenicah, Kopru,
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in Sežani) in v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 36 mesecev,
predvidoma od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38.00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije - Marko Šinkovc, tel. 01/478-39-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 9. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 29. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena delovne ure (60 min) izvajanja
storitev za zelo zahtevne naloge (naloga A),
2. cena delovne ure (60 min) izvajanja
storitev za zahtevne organizacijske in tehnične naloge (naloga B),
3. cena delovne ure (60 min) izvajanja
storitev za sistemske naloge (naloga C),
4. cena delovne ure (60 min) izvajanja
storitev za tehnične naloge (naloga D),
5. cena ure za potovanje na dislocirane
lokacije (kilometrina in porabljen čas) (E),
6. cena m2 skladiščnega prostora (F).
Za vsako ponudbo se bo izračunala “ponudnikova cena” in “ponudnikove točke”.
Pri izračunu se bodo upoštevale cene
brez vključenega DDV.
“Ponudnikova cena” se bo izračunala po
naslednji formuli: 6*A + 20*B + 50*C +
15*D + 7*E + 2*F
“Ponudnikove točke” pa se bodo izračunale po naslednji formuli: (najnižja ponudnikova cena/obravnavana ponudnikova
cena) * 100
Najugodnejša je ponudba z največjim
številom “ponudnikovih točk”.
Če se za dve ponudbi ugotovi enako
število točk, je ugodnejša tista ponudba, ki
ima nižjo ceno za nalogo C. Če je enaka
tudi cena za nalogo C, je ugodnejša ponudba, ki ima nižjo ceno za nalogo B, nadalje
pa za nalogo D.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 90505-5/2002-4
Ob-71885
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pridobivanje podatkov in informacijska podpora delu na
državni meji z Republiko Hrvaško
(27. točka priloge 1B ZJN - druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naloga je predvidena kot en sklop.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo delno v prostorih naročnika (izpostav območnih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodbe, rok dokončnega
prevzema oziroma dokončanja pa je 20. 11.
2002.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Uradnem listu do 15. 7. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061- 6163
sklic na 18 25127-7141998-99 (št. rač.-4
mesta) 2002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P24.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge financira naročnik iz proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: 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 (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 17. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, metodološki pristop in ponujene ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Oddelek za državno mejo, (Tomaž
Petek) tel. 01/478-49-06.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-71886
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Žalec.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali celovito ponudbo za vse
skupaj.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/2003 v skladu s šolskim koledarjem
z možnostjo podaljšanja za eno leto, vendar
skupno največ tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žalec,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec, soba št.
52/II, dodatne informacije Milka Štrukelj,
faks 03/713-64-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od objave razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski račun Občine Žalec št.
01000-0100004367 s pripisom “RD - za
šolske prevoze”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako:
“Ne odpiraj - Ponudba za šolske prevoze.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Žalec.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, 26. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz
razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Občina Žalec
Št. 954-1/2002
Ob-71952
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, telefaks 02/653-07-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje prevozov šolskih otrok v šolskem letu
2002/2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za najmanj
eno relacijo, sklop relacij ali za vse relacije,
vendar mora biti ponudbena cena razvidna
za vsako relacijo posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Pesnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2002 do 30. 6. 2003 (vse šolske 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: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru - tajništvo župana (informacije Dijana Valdhuber).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 10. 6. 2002 do
5. 7. 2002, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 6.000 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na transakcijski račun pri Banki Slovenije
010000100008732, s pripisom “razpisna
dokumentacija - šolski prevozi”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
(tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 7. 2002 ob 11. uri, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se izda do 5. v mesecu za opravljene
storitve v preteklem mesecu.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba).
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predviden datum odločitve: 30. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Občina Pesnica
Št. 351-46/02-130
Ob-72007
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, faks 01/89-38-230.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje
rednih in urgentnih opravil vzdrževalnih
in investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih in poslovnih prostorih v upravljanju Občine Kočevje.
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop,več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Kočevje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso možne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek julij 2002, dokončanje julij 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, Ljubljanska 26, Kočevje, Mojca
Bence, tel. 01/89-38-235.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka za oddajo ponudb, s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno vključen DDV) na transakcijski račun pri Banki
Slovenije št. računa 01000-0100005240.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
preložiti ponudbo: 10. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje – vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Kočevje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila/sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni,
rok plačila 30 oziroma 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: registracija oziroma obrtno dovoljenje.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov.
(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: 150 dni po datumu
odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve 20. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za sklop.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Nevenka
Drobnič,
tel.
01/89-38-210.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Kočevje
Št. 414-04/02
Ob-72012
1. Naročnik: Občina Hajdina.
2. Naslov naročnika: Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, tel. 02/788-30-30, faks
02/788-30-31, e-mail: obcina.hajdina@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba šolskih
prevozov otrok na območju občine Hajdina - 1B 27 - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Območje občine Hajdina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2002, dokončanje 30. 6. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, kontaktna oseba Valerija Šamprl, tel. 02/788-30-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun občine Hajdina št.
01000-0100017656, s pripisom razpisna
dokumentacija - šolski prevozi.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina
45, 2288 Hajdina. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako:
“Ne odpiraj! - Ponudba za šolske prevoze.“
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2002 ob 13. uri, v prostorih
občine Hajdina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6.2002.
Občina Hajdina
Ob-72040
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljubljana,
tel.
01/241-10-00,
faks
01/425-62-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
prostorov naročnika.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokacije naročnika:
Aškerčeva 2, Zavetiška 5, Borštnikov trg 3,
Slovenska 1, Rimska 11, vse v Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, ekonomat, Tonka Karas, soba 033.

Št.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-40227, sklic na št. 253103.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Filozofska fakulteta, Aškerčeva
2, Ljubljana. Ponudbo se lahko predloži
osebno, vsak delovni dan, do vključno 5. 7.
2002 v času od 12. do 13. ure v tajništvu
dekanata, soba 524. Dne 8. 7. 2002 se
ponudba lahko predloži osebno v času od
8. do 9. ure, na isti lokaciji. Ponudba oddana po pošti se šteje kot pravočasna, če
prispe do istega dne in ure, kot je predvideno za osebno oddajo ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
521(V. nadstropje).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom o javnih naročilih in 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: v skladu 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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 9. 2002, datum odločitve bo najkasneje do 20. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, fiksnost cene 20 točk, rok plačila
10 točk, reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled prostorov na vseh lokacijah bo
24. 6. 2002. Ponudniki naj se zglasijo ob
9. uri istega dne pri recepciji v pritličju
(Aškerčeva 2).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Št. 3350-3/2002
Ob-72049
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Urad za železnice.
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2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-18, faks
01/478-81-46.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B zakona
o javnih naročilih: izdelava strokovno razvojne naloge z naslovom “Izdelava izhodišč za pripravo tarifnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega
prometa v Republiki Sloveniji“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka je 24. 7. 2002, zadnji rok dokončanja naloge je 30. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Urad za železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, soba
20, Boris Živec, tel. 02/234-14-38, faks
02/234-14-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Urad za železnice, Langusova 4,
1535 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, V. nadstropje, Langusova 4 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili pogodbe.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec, oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za priznanje finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik pregledoval Izkaz prihodkov in odhodkov za zadnja tri obračunska leta, za priznanje tehnične zmogljivosti pa bo naročnik preverjal seznam že opravljenih podobnih nalog v zadnjih petih letih s priloženimi potrdili
naročnikov opravljenih nalog, seznam strokovnih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi naloge z njihovimi referencami in zasedenost kapacitet.
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: /
(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
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta predloženega osnutka naloge
od 0 do 40 točk,
– reference izvajalca ponudbene cene
od 10 do 30 točk,
– ponudbena cena od 0 do 20 točk,
– rok izvedbe del od 0 do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo na naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Urad za železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, soba
20, Boris Živec, faks 02/234-14-52.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet,
Urad za železnice
Št. 90315-9/2002-4
Ob-72077
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 27. Točka Priloge
1 B - druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
4.1. Posebna naloga iz DKN.
5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je 16. 9.
2002, rok dokončnega prevzema je 31. 3.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
19. 7. 2002 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR 50100-840-061-6163 sklic
na 18 25127-7141998 - (št. rač.-4 mesta)
2002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
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Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 11. uri na sedežu
naročnika (mala sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je ponudbena cena večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 5%
od ponujene cene.
– če
ponudbena
cena
presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od ponujene cene, skupaj s pooblastilom
za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 23. 9. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo financira naročnik v celoti.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00); Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (Uradni list RS, št. 52/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 9. 2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 1. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
01/478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 053-S/02
Ob-72129
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: strokovne podlage za potrebe prenosa nalog na nivo
pokrajin.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena in velja za
celotni predmet naročila.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 4 mesece po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče - soba št. 21/I).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 11. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izplačila se izvajajo na podlagi poročila o opravljenem delu in izdanega računa. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa. Predplačil ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,
– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzitetno izobrazbo, je redno zaposlen pri ponudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,
– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo, …), ki se navezuje na predmet tega naročila,
– ponudnik zagotavlja vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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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: 3. 9. 2002 (90 dni po
odpiranju ponudb), predvideni datum odločitve o izbiri je 17. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ocena ponudbe sestoji iz ocen:
Vplivni
delež

1. obrazložitve naloge (Oobr)
30
2. sposobnosti ponudnika (Osp)
30
3. roka izdelave (Ori)
10
4. cene ponudbe (Ocp)
30
Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):
T = 30 * Oobr + 30 * Osp +
+ 10 * Ori + 30 * Ocp
Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/02
Ob-72141
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: AC Vučja vas –
Beltinci; dokončna odmera rekonstrukcije regionalne ceste R1-230 Radenci –
Ormož, odsek 1164 Radenci in odsek
1308 Radenci – Križevci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse kupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: R1-230 Radenci – Ormož.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne dokumentacije.
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 Damijana Borštnar, inž. geod. –
DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-203, faks 01/30-94-213.
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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: 7.000 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, pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 7. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba 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 288.000 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
(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 15. 1. 2003. Datum odločitev o prejemu ponudbe je 30. 8. 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. 95-96 z dne 30. 11. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
7. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 011-04-2/2002
Ob-72175
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projekta PZI rekonstrukcije reg. ceste
R2-428-1249 Ljubno – Luče od km
10+850 do km 11+590 – I. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R2-428 Radmirje-Luče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Čas izvedbe: 120 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000
SIT je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 1 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
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vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del na sme biti daljši
od razpisanega,
– podpisana izjava in potrjena s strani
naročnika Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, da je projektant pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti zanj na
do sedaj sklenjenih pogodbah od leta 2000
dalje.
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 sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-72181
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava PGD/PZI
projektne dokumentacije za ureditev Sp.
Brnik – Zg. Brnik na cesti R3-639/1143
od km 0+100 do km 1+700.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R3-639 Sp. Brnik - Cerklje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. čas izvedbe: 120 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
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416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 7.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000
SIT je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 1 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del na sme biti daljši
od razpisanega,
– podpisana izjava in potrjena s strani
naročnika Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, da je projektant pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti zanj na
do sedaj sklenjenih pogodbah od leta 2000
dalje.
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 sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. MORS-144/02
Ob-72255
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pobiranje neprofitnih najemnin in opravila v zvezi s tem,
zastopanje naročnika, pripravljanje letnih planov vzdrževalnih del za stanovanjske enote in skupne dele zgradb v katerih so ta stanovanja ter koordinacija
med upravniki na vseh stanovanjskih
enotah MORS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja del v enem sklopu.
5. Kraj izvedbe: Območje Republike
Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe je 1. 1. 2003 in predvideno
dokončanje je 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana, Ervin Kosi, dipl. upr. org. tel.
01/471-2554 ali 01/471-23-99).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak
delovni dan v času med 8. in 11. uro do
17. 7. 2002. Zastopniki ponudnikov morajo pred dvigom razpisne dokumentacije obvezno predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika ter se morajo po telefonu prijaviti kontaktni osebi naročnika za
dvig razpisne dokumentacije in z njim časovno uskladiti svoj prihod.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do dne 17. 7. 2002
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno - vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/431-81-64.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti
jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
Ponudba za javno naročilo MORS -
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144/02-ODP; v levem spodnjem vogalu
“komisija SGN” v desnem spodnjem vogalu
ovojnice pa naslov naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne
19. 7. 2002 ob 10. uri na naslovu: MORS,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 5 mio SIT kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 90 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena
z ustrezno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševna-

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
Popravek
Ob-72293
V objavi I. faze javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem postopku
naprava za razžvepljevanje dimnih plinov,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49-50
z dne 7. 6. 2002, se 10. točka pravilno
glasi:
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: dodatni pogoji so naslednji:
– ponudnik s soponudniki ima povprečni letni promet v zadnjih treh letih večji kot
40,000.000 EUR,
– ponudnik nima v zadnjih treh letih izkazano nekrito izgubo,
– nosilec tehnologije mora izkazati najmanj dve potrjeni pozitivni referenci na napravah za razžvepljevanje dimnih plinov na
rjavi premog v obratovanju,
– kolikor ponudnik ni nosilec tehnologije, mora izkazati najmanj dve potrjeni pozitivni referenci iz gradnje objektov podobne
velikosti in zahtevnosti,
– ustreznost in usklajenost tehnično-tehnološkega dela ponudbe,
– usklajenost splošnih pogojev za dobave in storitve.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št.
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ju proračuna Republike Slovenije za leto
2002/2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi JN, skladno z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1, če nastopi
skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: pogoji so še:
ponudnik mora imeti obseg poslovanja na
podobnem ali enakem področju enak ali
večji od 2130 stanovanjskih enot, ponudnik
mora imeti obratnega kapitala min. 20 mio
SIT in ponudnik ne sme imeti v zadnjih 6
mesecih poslovanja blokiran žiro oziroma
transakcijski račun.
15. (a) Ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravni-

mi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91,
19-2/91, 21-893/94, 23-1314/96 in
1-2/00).
(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: /
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so: cena, reference in
sistem kakovosti ISO 9001.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 6/01
Ob-72042
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vzdrževanje računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. skupina A: strežniki Compaq, osebni
računalniki Compaq, tiskalniki,
2. skupina B: strežniki IBM, osebni računalniki IBM, tiskalniki.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 9. 2002 do 28. 2.
2003,
– drugo obdobje od 1. 3. 2003 do
31. 8. 2003,
– tretje obdobje od 1. 9. 2003 do 28. 2.
2004,
– četrto obdobje od 1. 3. 2004 do
31. 8. 2004,
– peto obdobje od 1. 9. 2004 do 28. 2.
2005,
– šesto obdobje od 1. 3. 2005 do
31. 8. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. faks 02/33-11-533, dodatne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Vzdrževanje računalniške opreme.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do dne 4. 7. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
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, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
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vitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja,
7. da je prijavitelj predložil potrdilo proizvajalca Compaq, da je pooblaščen serviser:
– za strežnike Compaq;
– osebne računalnike Compaq (velja za
prijavitelje na skupino A.);
8. da je prijavitelj predložil potrdilo vsaj
enega proizvajalca, da je pooblaščen za
servisiranje njegovih tiskalnikov, ki so navedeni v prilogi A (velja za prijavitelje na
skupino A);
9. da je prijavitelj predložil potrdilo proizvajalca IBM, da je pooblaščen serviser: –
za strežnike IBM; za osebne računalnike
IBM (velja za prijavitelje na skupino B);
10. da je prijavitelj predložil potrdilo vsaj
enega proizvajalca, da je pooblaščen za
servisiranje njegovih tiskalnikov, ki so navedeni v prilogi B (velja za prijavitelje na
skupino B);
11. da ima prijavitelj izjavo, da ima najmanj 5 redno zaposlenih certificiranih sistemskih inženirjev za servisiranje strežnikov;
12. da ima prijavitelj izjavo, da ima najmanj 10 redno zaposlenih servisnih tehnikov na področju vzdrževanja osebnih računalnikov in tiskalnikov;
13. da ima prijavitelj izjavo, da je v letu
2001 vzdrževal (navedite ime pogodbene
stranke) vsaj 500 osebnih računalnikov. Priložiti je potrebno dokazilo o izpolnjevanju
tega pogoja (pogodbo ali potrjeno referenco s strani uporabnika storitev);
14. da nudi 60 dnevni plačilnik rok od
datuma prejema računa;
15. da bo odzivni čas največ 5 ur.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb dne 13. 8.
2002, datum odločitve o sprejemu ponudbe 19. 8. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena delovne ure servisnega tehnika-60 točk
npc × 60
x = ————————
pc
pri čemer pomeni:
x - število zbranih točk
npc - najnižja ponudbena cena
pc - ponudbena cena ocenjevanega ponudnika
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2. % popusta od veljavnega cenika proizvajalca rezervnih delov in materiala – 40
točk
popx40
x = ———————
Pmax
pri čemer pomeni:
x - število zbranih točk
Pmax - najvišji popust
pop - popust ocenjevanega ponudnika
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
15,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo ponudnikom priznal uposobljenost za obdobje
treh let. Prijaviti se je možno na posamezno
skupino oziroma skupini.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

vo Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Sestanek bo vodil vodja javnega naročila Albin Apotekar, inž. Udeležba na sestanku
je obvezna.
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. 2-23/02

Ob-72158
Popravek

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
Popravki in dopolnitve
Št. 380/02
Ob-72076
V javnem razpisu za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku za gradbena in obrtniška dela, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67196, se naslednje točke popravijo:
6. Datum predvidenega začetka dokončanja ali čas izvedbe:
– 1. obdobje od 19. 7. 2002 do
30. 9. 2002 za skupine A, B, D in E.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb: 4. 7. 2002 do 9. ure.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 5. 7. 2002.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa za 1. obdobje od 19. 7. 2002 do 30. 9. 2002 je
51,200.000 SIT, in sicer:
A) 18,500.000 SIT,
B) 18,600.000 SIT,
D) 4,300.000 SIT,
E) 9.800.000 SIT.
Javno odpiranje ponudb 4. 7. 2002
ob 10. uri, sejna soba uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
Sestanek s kandidati bo 12. 6. 2002
ob 10. uri, z zbirnim mestom pred upra-

V obvestilu o oddaji naročila prehrambenega blaga objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 7. 6. 2002 se: popravi 4. točko tako, da se pravilno glasi:
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in jajca,
– izdelki iz zamrznjenega testa,
– zamrznjene ribe,
– jajčne testenine,
– ostalo prehrambno blago.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
Popravi se 6. točko tako, da se pravilno
glasi:
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– kruh in pekovsko pecivo – Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
– slaščičarski izdelki – Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
– sveže meso – MIP d.d. Nova Gorica,
Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– mesni izdelki – Košaki d.d., Oreško
nabrežje 1, 2000 Maribor,
– sveža zelenjava, sadje in jajca – KZ
Agraria Koper, z.o.o. Ulica 15. maja 17,
6000 Koper,
– izdelki iz zamrznjenega testa – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica,
– zamrznjene ribe – Zanestra d.o.o.,
Krožna cesta 8, 6000 Koper,
– jajčne testenine – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– ostalo prehrambeno blago – Mercator
- Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
Popravi se 7. točko tako, da se pravilno
glasi:
7. Pogodbena vrednost po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
7,758.526,41 SIT,
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– kruh in pekovsko pecivo – 2,799.150
SIT,
– slaščičarski izdelki – 2,418.900 SIT,
– sveže meso – 13,970.191 SIT,
– mesni izdelki – 1,947.816,20 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in jajca –
6,048.930 SIT,
– izdelki iz zamrznjenega testa –
489.552 SIT,
– zamrznjene ribe – 1,811.400 SIT,
– jajčne testenine – 457.213,18 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
15,232.320,40 SIT.
Popravi se 10. točka tako, da se pravilno glasi:
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
9,174.449,72 SIT, 7,758.526,41 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 2,860.685
SIT, 2,799.150 SIT,
– slaščičarski izdelki – 2,980.558 SIT,
2,418.900 SIT,
– sveže meso – 16,999.140 SIT,
13,970.191 SIT,
– mesni izdelki – 2,393.079,96 SIT,
1,947.816,20 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in jajca –
18,212.630,98 SIT, 4,490.415 SIT,
– izdelki iz zamrznjenega testa –
741.630 SIT, 489.552 SIT,
– zamrznjene ribe – 2,656.344,84 SIT,
1,811.400 SIT,
– jajčne testenine – 689.259,20 SIT,
457.213,18 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
15,235.320,40 SIT.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 01/02
Ob-71863
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 10. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava računalniške in programske opreme ter povezanih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– dobavni rok (10% delež),
– odzivni čas od prijave napake (5%
delež),
– rok za odpravo napake (5% delež),
– cena letnega vzdrževanja celotnega sistema (5% delež),
– plačilni rok (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SIMT, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: skupna ponudbena vrednost variante 2 znaša 43,900.250
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe in 1 nesprejemljiva ponudba.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,766.900 SIT (brez DDV),
33,800.590 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 7. 6. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Ob-71869
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o. s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestio o izbiri najugodnejšega dobavitelja je bilo izdano 8. 5.
2002, obrazloženo obvestilo pa 15. 5.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 smetarsko vozilo za odvoz odpadkov, fco Komunala Koper - avtopark.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila sledeča: cena, dobavni rok, plačilni
pogoji, dosežen navor in moč motorja. Navedeni ponudnik je v kombinaciji razpisanih
meril zbral največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC - Intercar d.o.o.
Ljubljana, PSC Koper, Vojkovo nabrežje 32,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 17,940.630 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 5 pravočasnih in pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,500.000 SIT, 17,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Št. 021-02-21-2002
Ob-71961
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102,
e-mail:
Katja.Straziscar@gov.si.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: 8 avtomobilov znamke Suzuki Swift 1.3 GLX 5D 4WD servo,
2. sklop: 34 avtomobilov znamke
Opel Corsa 1,2 16V comfort.
Kraj dobave: sedeži območnih enot Inšpektorata RS za okolje in prostor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je uporabil kot merilo za izbiro ponudnika ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Komisija je pri ocenjeva-
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nju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe upoštevala sledeče:
1. cena avtomobila,
2. varnostni elementi,
3. oprema avtomobila,
4. čas garancije,
5. servisna mreža.
6. cena starega avtomobila,
7. dobavni rok.
Ponudnik je naročilo za vsak sklop
posebej podelil tistemu ponudniku, ki je
pri ocenjevanju ponudb na podlagi zgoraj navedenih meril zbral njvišje število
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. sklop: Suzuki Odar d.o.o., Stegne
33, Ljubljana,
– 2. sklop: Avtotehna Vis d.o.o., Celovška 228, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. sklop: 17,520.000 SIT,
– 2. sklop: 69,292.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. sklop: 2,
– 2. sklop: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. sklop: 2,190.000 SIT, 1,892.021
SIT,
– 2. sklop: 2,334.320 SIT, 1,599.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Glavni republiški inšpektorat
Št. 1/2002
Ob-71963
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.
3. Datum izbire: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2 ultrazvočna aparata (dva sklopa),
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za oba sklopa: Medias
International d.o.o., Leskoškova 9D, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. sklop: 23,318.979,10 SIT,
– 2. sklop: 5,386.343,62 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. sklop:
29,546.400
SIT,
23,318.979,10 SIT,
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– 2. sklop:
11,371.173,60
SIT,
5,386.343,62 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67627.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-71969
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-306,
faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniški potrošni material,
pisarniški material, higienska papirna
konfekcija, higienska plastična konfekcija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, fiksnost cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– računalniški material: MK Birooprema,
d.d., Ljubljana,
– pisarniški material, higienska papirna
in plastična konfekcija: Skat, d.o.o., Izola.
7. Pogodbena vrednost: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega večjega ali
manjšega obsega naročil od razpisanega,
zaradi tega pogodbenih vrednosti ni mogoče podati.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– računalniški material: 4 ponudbe,
– pisarniški material: 3 ponudbe,
– higienska papirna konfekcija: 5 ponudb,
– higienska plastična konfekcija: 3 ponudbe.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: vrednosti najvišje in najnižje vrednosti
ponudbe je nesmiselno podajati glede na
7. točko tega obvestila.
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. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-71971
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-306,
faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGIP Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: nemogoče podati zaradi spreminjanja cene.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje 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: 4. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-71980
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje; 750.000
litrov, Kočevje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, popust, plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 61,275.000
SIT, vključno z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,115.000 SIT, 61,275.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-71982
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: naprava za sortiranje odpadkov, Kočevje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: HTZ VELJE I.P., d.o.o.,
Partizanska 78, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 20,433.546
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,183.620 SIT, 20,433.546 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 07-1/02
Ob-72067
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in skupini 28 in 71;
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in skupini 12 in 75;
3. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
4. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in skupini 40 in 54;
5. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
6. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana, za posamezne vrste blaga in
skupine 10, 46 in 87;
7. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
8. LaboHem d.o.o., Kettejeva 16, 1230
Domžale, za posamezne vrste blaga;
9. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in skupini 47 in 48;
10. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in skupine 6, 43, 45, 51 in 56;
11. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, za posamezne vrste blaga;
12. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in skupino 33;
13. Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20a, 2000 Maribor, za
posamezne vrste blaga in skupini 1 in 16;
14. PFM-S d.o.o., Kolodvorska 2,
4000 Kranj, za posamezne vrste blaga in
skupino 44;
15. Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za posamezne vrste blaga;
16. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
17. Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
18. AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, za posamezne vrste
blaga;
19. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
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20. Medias International d.o.o., Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, za posamezne
vrste blaga;
21. Apollonia d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
22. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
23. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, za posamezne vrste blaga;
24. PRI-MA d.o.o., Igriška 2, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in skupino 69;
25. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov
Učakar, 102, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Hibiskus:
3,685.962,02
SIT;
Sanolabor:
7,642.956,34 SIT; Iris: 615.354,22 SIT;
Sind: 4,416.942,24 SIT; Medinova:
5,926.465,33
SIT;
Auremiana:
10,393.837,48 SIT; Thomy Frey East:
1,830.991,18 SIT; LaboHem: 767.245,42
SIT; Medis: 2,089.548,48 SIT; Interpart:
7,203.983,25 SIT; Simps’s: 39.567 SIT;
Kemofarmacija: 18,310.652,48 SIT; Profarmakon International: 2,752.134,37 SIT;
PFM-S: 3,289.342,02 SIT; Mikro+Polo:
1,031.908,80 SIT; Emporio Medical:
2,361.715,47 SIT; Johnson & Johnson:
1,637.223,75 SIT; AMS Meding: 752.898
SIT; Pro-Gem: 890.100 SIT; Medias International: 503.910,07 SIT; Apollonia:
703.165,27
SIT;
MM
Surgical:
742.126,08 SIT; Gopharm: 2,406.462,27
SIT; PRI-MA: 435.159,45 SIT; Cardio Medical: 721.189,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:./
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54874.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3
Ob-72069
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 59 faksimilnih naprav, 49 strojev za
štetje bankovcev, 7 namiznih žigosnih
strojev, 1 stoječi žigosni stroj, 2 stroja
za vezanje svežnjev in 10 elektronskih
tehtnic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
A) za vso opremo razen elektronskih tehtnic je ponudbena cena do 30 točk, garancija do 10 točk in roki plačila do 5 točk,
B) elektronske tehtnice, ponudbena cena je do 30 točk, testiranje tehtnic do 30
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za 59 kosov faksimil-

Št.

nih naprav Birox d.o.o., Tržaška cesta 261,
1000 Ljubljana, v vrednosti 4,453.910 SIT
brez DDV, za 49 kosov strojev za štetje
bankovcev Biro Form, d.o.o., Blatnica 8,
1236 Trzin, v vrednosti 7,472.500 SIT brez
DDV, za 2 kosa strojev za vezanje svežnjev,
7 kosov namizni žigosni strojev in 1 kos
stoječi žigosni stroj se v skladu s 76. členom ZJN-1 izbor ne opravi, ker je po opravljeni analizi ostala samo ena ponudba, za
10 kosov elektronskih tehtnic se v skladu s
76. členom ZJN-1 izbor ne opravi, ker je
prispela samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti pogodb so v točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I.: 7,703.394 SIT brez DDV,
4,453.910 SIT brez DDV,
– za II.: 9,476.600 SIT brez DDV,
7,472.500 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: 10. 6. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-72156
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 89,
2000 Maribor, telefon: 02/252-24-85,
faks: 02/252-20-14, dd. maribor@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambno blago - sukcesivna dobava; Gosposvetska 89, Vrbanska 30.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost blaga, ugodna končna cena, dodatne ugodnosti: da ponudnik
ponuja zdravju koristne izdelke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1 - sveže svinjsko in juničje
meso: “MIR“ Mesna industrija Radgona
d.d., Gornja Radgona; Kikel Milan, s.p. Maribor; Mesarstvo Igor Bračič s.p. Maribor,
– skupina 2 - suhomesnati izdelki; mesne konzerve: Podravka d.o.o. Ljubljana;
Kikel Milan s.p. Maribor; Osem d.o.o. Grosuplje,
– skupina 3 - perutninsko meso; perutninski izdelki; jajca: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj;
Galina d.o.o. Maribor,
– skupina 4 - kruh in pekovska peciva:
Pekarna Jager d.o.o. Maribor; Kruh - pecivo d.d. Maribor; Agro Styria d.o.o., Pekarna Matjašič, Pesnica,
– skupina 5 - mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas, Agroind
Vipava 1894 Vipava d.d.; Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
– skupina 6 - moka; mlevski izdelki; testenine: Droga d.d. Izola; Žito d.d. Ljubljana, Petlja d.o.o, Ptuj,
– skupina 7 - jedilno olje; margarine: Petlja d.o.o. Ptuj; Oljarica tovarna olja Kranj
d.d.; Kolinska d.d. Ljubljana,
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– skupina 8 - konzervirano sadje in zelenjava: Droga d.d. Izola; Kolinska d.d. Ljubljana; Podravka d.o.o. Ljubljana; Petlja
d.o.o. Ptuj,
– skupina 9 - zmrznjena hrana; ribe: Žito
d.d. Ljubljana, Brumec-Ručigaj d.o.o. Loka; Kruh-pecivo d.d. Maribor; Ljubljanske
mlekarne d.d. Ljubljana,
– skupina 10 - sveže sadje; zelenjava:
Meznarič Franc, Stojnci; Žugman Franc, Sp.
Korena; Predikaka Leopold, Župečja vas;
Gramis d.o.o. Murska Sobota, Mercator
d.d. Ljubljana,
– skupina 11 - gastro izdelki: Droga d.d.
Izola; Kolinska d.d. Ljubljana; Podravka
d.o.o. Ljubljana; Petlja d.o.o. Ptuj,
– skupina 12 - ostali prehrambni izdelki:
Podravka d.o.o. Ljubljana; Petlja d.o.o. Ptuj;
Fructal d.d. Ajdovščina; Žito Gorenjka d.d.
Lesce,
– skupina 13 - brezalkoholne in druge
pijače: Podravka d.o.o. Ljubljana: Kolinska
d.d. Ljubljana; Petlja d.o.o. Ptuj; Fructal d.d.
Ajdovščina; Greda d.o.o. Mirna,
– skupina 14 - sladoledi: Ljubljanske
mlekarne d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 7,500.000 SIT,
– skupina 2: 7,350.000 SIT,
– skupina 3: 6,000.000 SIT,
– skupina 4: 3,900.000 SIT,
– skupina 5: 4,600.000 SIT,
– skupina 6: 800.000 SIT,
– skupina 7: 1,400.000 SIT,
– skupina 8: 950.000 SIT,
– skupina 9: 1,670.000 SIT,
– skupina 10: 3,200.000 SIT,
– skupina 11: 3,800.000 SIT,
– skupina 12: 3,600.000 SIT,
– skupina 13: 5,400.000 SIT,
– skupina 14: 1,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 39.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 956.480 SIT, 7,616.820
SIT,
– skupina 2: 4,990.220 SIT, 8,525.880
SIT,
– skupina 3: 560.000 SIT, 5,448.000
SIT,
– skupina 4: 4,336.900 SIT, 5,661.450
SIT,
– skupina 5: 4,197.715 SIT, 4,705.967
SIT,
– skupina 6: 350.000 SIT, 795.772
SIT,
– skupina 7: 1,207.639 SIT, 1,225.153
SIT,
– skupina 8: 617.015 SIT, 742.966
SIT,
– skupina 9: 2,232.840 SIT, 2,820.930
SIT,
– skupina
10:
3,667.750
SIT,
4,008.000 SIT,
– skupina
11:
1,074.000
SIT,
3,791.000 SIT,
– skupina 12: 90.096 SIT, 3,997.000
SIT,
– skupina 13: 149.000 SIT, 6,013.000
SIT,
– skupina 14: 512.000 SIT, 993.000
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Dijaški dom Maribor
Št. 67/02
Ob-72169
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška.
2. Naslov naročnika: Kunaverjeva 15,
1117 Ljubljana, tel. 01/518-35-44, faks
01/507-50-79.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: živila in material za prehrano; Ljubljana, Kunaverjeva 15.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Jurmes d.d., Ul. Leona Dobrotniškega
15, 3230 Šentjur za podskupino D1a in
D2a in D2b,
– Nektar d.o.o., Panonska 11, 9000
Murska Sobota za podskupino F2,
– Agroind Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava za podskupino F4,
– Pomurka trgovina d.o.o., Panonska
11, 9000 Murska Sobota za podskupino
D1b, D1c, D2a in D2b,
– Fructal živilska industrija d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina za podskupino
F1, F5,
– Oljarica d.d., Britof 27, 4000 Kranj za
podskupino E1,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica za podskupino C4,
– Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, 2250 Ptuj
za podskupino D4 in D5,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana za podskupino B,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš za podskupino A2 in D6,
– Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, 1000
Ljubljana za podskupino E4, E5,
– Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 145, 1000 Ljubljana za podskupino C1, C2 in C3,
– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana za podskupino A1, A3, E3, E7,
E8, F3,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za podskupino A4, A5, E2, E6,
E9, E10,
– Osem d.o.o., Sp. Slivnica 107, 1290
Grosuplje za podskupino D3.
7. Pogodbena vrednost:
– za podskupino D1a in D2a in D2b 5,071.754 SIT,
– za podskupino F2 - 291.900 SIT,
– za podskupino F4 - 494.208 SIT,
– za podskupino D1b, D1c, D2a in D2b
- 4,213.642 SIT,
– za podskupino F1, F5 - 1,061.478
SIT,
– za podskupino E1 - 1,309.044 SIT,
– za podskupino C4 - 235.119 SIT,
– za podskupino D4 in D5 - 5,844.732
SIT,
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– za podskupino B - 9,461.757 SIT,
– za podskupino A2 in D6 - 2,035.123
SIT,
– za podskupino E4, E5 - 1,967.783
SIT,
– za podskupino C1, C2 in C3 4,502.029 SIT,
– za podskupino A1, A3, E3, E7, E8,
F3 - 10,964.006 SIT,
– za podskupino A4, A5, E2, E6, E9,
E10 - 2,908.407 SIT,
– za podskupino D3 - 494.553 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A1 8,588.436 SIT, 7,290.468 SIT,
A2 2,469.168 SIT, 1,502.334 SIT,
A3 2,286.575 SIT, 2,278.767 SIT,
A4 2,272.000 SIT, 249.550 SIT,
A5 355.072 SIT, 289.051 SIT,
B 9,860.499 SIT, 9,461.757 SIT,
C1 3,608.490 SIT, 2,992.089 SIT,
C2 1,008.518 SIT, 779.160 SIT,
C3 983.356 SIT, 730.780 SIT,
C4 434.959 SIT, 235.119 SIT,
D1 9,728.254 SIT, 8,104.535 SIT,
D2 2,931.127 SIT, 2,790.362 SIT,
D3 539.569 SIT, 494.553 SIT,
D4 5,147.361 SIT, 4,884.396 SIT,
D5 1,029.600 SIT, 858.148 SIT,
D6 532.789 SIT,
E1 1,385.887 SIT, 1,309.044 SIT,
E2 1,083.435 SIT, 1,309.044 SIT,
E3 178.628 SIT, 178.191 SIT,
E4 1,617.965 SIT, 1,484.699 SIT,
E5 558.375 SIT, 511.694 SIT,
E6 105.547 SIT, 86.692 SIT,
E7 1,346.824 SIT, 1,030.658 SIT,
E8 684.300 SIT, 183.547 SIT,
E9 268.580 SIT, 221.094 SIT,
E10 1,112.498 SIT, 1,054.907 SIT,
F1 1,146.823 SIT, 936.589 SIT,
F2 291.900 SIT, 162.359 SIT,
F3 1.938 SIT,
F4 494.208 SIT,
F5 42.264 SIT, 35.575 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 118-119 z dne 22. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Dom starejših občanov
Ljublana-Šiška
Št. 16/05-02
Ob-72176
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: 1 kos strežnika UNIX
RISC z vzpostavitvijo sistema in s pogodbenim vzdrževanjem za obdobje 5
let; Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,219.624
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (od tega 2
pravilni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,349.196,16 SIT, 24,219.624
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Splošna bolnišnica
Novo mesto

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. 1-5/2002
Ob-71865
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, faks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: slikopleskarska dela na
objektih Študentskih domov v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cerkovnik, d.o.o., Na Roje 3, 1275 Šmartno pri Litiji.
7. Pogodbena vrednost: 33,315.798
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,424.214,63 SIT, 33,315.798
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Študentski domovi v Ljubljani
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Št. 351-06-2/2002
Ob-71967
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-5470, tel.
01/478-5270, e-mail ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja povezovalne sanitarne kanalizacije ZPKZ Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova Gradbenik
d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid.
7. Pogodbena
vrednost:
16,779.509,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,417.516 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
33,961.903,20
SIT
16,779.509,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 351-06-4/2002
Ob-71968
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, faks: 01/478-5470, tel.
01/478-5270, e-mail ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija 2., 3. in
del 4. objekta POO in OO Slovenska vas,
ZPKZ Dob pri Mirni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena operativa Litija
d.o.o., Ljubljanska c. 9, 1270 Litija.
7. Pogodbena vrednost: 77,255.301
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,785.372,09 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,564.066,99 SIT - 77,255.301
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št.

Št. 1/2002
Ob-71974
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja nadstrešnice
za garažne bokse, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 60 točk; plačilni pogoji – 20 točk; rok izvedbe – 10 točk; reference – 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, gradbeno podjetje gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22,
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 65,913.550
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,666.361,72 SIT; 65,913.550 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-71979
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije:
kanal “A“ – III. faza, Kočevje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila cena, plačilni rok
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramiz, Gradbeno podjetje, d.d. Kočevje, ob Mahovniški cesti 11,
1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 32,462.204,54
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,986.362,60 SIT, 32,462.204,54
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Komunala Kočevje
Št. 1/02
Ob-71999
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: za sklop 1 in sklop 3
dne 11. 4. 2002 in za sklop 2 dne 15. 5.
2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja 1. faze razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov na
območju podaljšanja IV. in V. odlagalnega polja novega dela odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop:
– rok izvedbe: 15 točk,
– število podizvajalcev (kooperantov) ali
partnerjev: 25 točk;
2. sklop:
– cena: 70 točk,
– rok izvedbe: 15 točk,
– število podizvajalcev (kooperantov) ali
partnerjev: 25 točk;
3. sklop:
– cena: 60 točk,
– rok izvedbe: 15 točk.
Izbrani izvajalci so dosegli največje število točk pri zgoraj navedenih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Hidrotehnik, vodnogospodarsko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, 1113
Ljubljana,
2. sklop: HIS, d.o.o., Vodovodna 97,
1000 Ljubljana,
3. sklop: EVJ Elektroprom, d.o.o., Loke
22, 1412 Kisovec.
7. Pogodbena vrednost: skupna pogodbena vrednost z DDV za vse tri sklope znaša
717,124.179,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 36,326.585 SIT za
temeljenje.
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4 ponudbe,
2. sklop: 3 ponudbe,
3. sklop: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 719,822.862,72 SIT in
496,925.661,84 SIT,
2. sklop:
232,205.904
SIT
in
191,553.521,40 SIT,
3. sklop: 37,182.719,74 SIT in
28,644.996,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002 (Ob-65355),
preklican za 2 sklop v Uradnem listu RS, št.
24-25 z dne 22. 3. 2002 (Ob-66288) in objavljen za 2. sklop v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 19. 4. 2002 (Ob-67599).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 80-81 z dne 15. 9.
2000, Ob-35307.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 40-06/2002
Ob-72014
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
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3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena, reference,
datum zaključka del, druge ugodnosti. Izbrani ponudnik je ponudil najcenejšo izvedbo del, najvišjo vrednost referenčnih
objektov, se uvrstil na drugo mesto pri kriteriju število referenčnih objektov in druge
ugodnosti, ter ponudil predčasno izvedbo
pogodbenih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljanska
cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
414,945.466,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 501,811.396,09 SIT, 414,945.466,94
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 351-16/00
Ob-72015
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dosedanjih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mrliške vežice
z zunanjo ureditvijo v KS Rosalnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 90 točk (po formuli),
– plačilni pogoji: 0-5 točk,
– reference: 0-5 točk.
Po merilih je izbrana najugodnejša ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VIAS d.o.o. Novo mesto,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 23,730.058
SIT.
8. Vrednost, ki jo boizbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prijetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,825.023,08 SIT, 23,730.058
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številkaobjave razpisa prve faze omenjenega postopka v uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike slovenije: /
14. Datum odposlanja zahtevka v objavo: 7. 6. 2002.
Občina Metlika

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 344-04-2/2002
Ob-72045
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,
2327 Rače.
3. Datum izbire: 10. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: asfaltiranje občinskih cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 45,036.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,102.021,85 SIT, 45,036.000 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. 19 z dne 1. 3. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2002.
Občina Rače-Fram
Št. 30-336-80/02
Ob-72046
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: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev in delna razširitev obstoječe lekarne in skladiščnih
prostorov na Linhartovi 51 v Ljubljani v
okvirni vrednosti 48,000.000 SIT, Linhartova 51, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 70 točk, s strani
naročnikov potrjene reference o izvedenih
gradbenih delih v zadnjih 5 letih v velikosti
objekta več kot 300 m2 do 15 točk, ugodni
plačilni pogoji do 6 točk, rok izvedbe do 9
točk, naročiloje bilo dodeljeno ponudniku z
najvišjim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Givo, družba za gradnjo
in vodenje investicij, d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 62,819.218,33
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 39,159.724 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,064.930,83 SIT, 62,819.218,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 34401-0001/02-232
Ob-72047
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje rednih vzdrževalnih del na lokalnih cestah v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, fiksnost
cen, reference in usposobljenost.
Po merilih iz razpisne dokumentacije je
najugodnejša ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK, d.d., družba za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 51,097.801
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,326.800 SIT, 56,775.335 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. 6. 2002.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 344-32/2002
Ob-72052
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Kerenčičevega
trga v Ormožu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 18,246.923
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,625.004 SIT, 18,246.923 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. 6. 2002.
Občina Ormož
Št. 344-28/2002
Ob-72053
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja hodnika za pešce I. faza Mihovci s kanalizacijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 22,127.336
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,099.520 SIT, 22,127.336 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. 6. 2002.
Občina Ormož

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
KS Brusnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grans, s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice.
7. Pogodbena
vrednost:
39,238.285,08 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,379.372,80 SIT in 39,238.285,08
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 2/02
Ob-72103
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana,
tel.
01/306-14-36,
faks
01/306-14-10; e-mail: olga.funa@ljubljana.si.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za gradnjo
nadomestnega objekta – stanovanjske
hiše Gradaška ulica 16 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi sledečih meril iz
razpisne dokumentacije:
– cena 70%,
– usposobljenost za izvedbo del 10%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski roki 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS, investicijske gradnje, d.d., Dunajska 56, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 69,937.190,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 61,557.619,20 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,937.190,40 SIT, 61,313.094
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. 23 z dne 15. 3.
2002, Ob-65583.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Št. 60/02
Ob-72124
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne naprave Gumberk, 600 PE, vključno z infrastrukturo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, d.d., Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 70,456.455,19
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,672.125,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,463.116,04 SIT in 70,456.455,19
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. 6. 2002.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60/02
Ob-72123
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.

Št. 60-2213/02
Ob-72126
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Podgrad.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto, d.d.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto.

52 / 14. 6. 2002 / Stran 4511
7. Pogodbena vrednost: 59,772.663,12
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,707.312,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
110,547.136,40
SIT
in
88,516.881,42 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-72135
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: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: širitev cestninske postaje Postojna “B” – I. faza.
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: Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
163,160.525,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
174,990.097,76
SIT
in
163,160.525,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-72136
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: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ročno in strojno krpanje
asfalta in hidroizolacije ter sanacija voziščnih konstrukcij na objektih AC v letu
2002.
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: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,859.280
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,918.720 SIT in 40,859.280
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-72137
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: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Karavanke – Obrežje, odsek Kronovo – Smednik, pododsek Dobruška vas – Smednik; gradnja
trase od km 0,000 do km 3,480 in objektov.
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 naroč7. ilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana + Cestno podjetje
Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto – sklop 1.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1 –
1.511,037.140 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – trasa od km 0,000 do km
3,480 – 5 ponudb,
– sklop 2 – objekti – 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 – 2.083,600.869,83 SIT in
1.511,037.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 2 – objekti – je vložena
zahteva po obrazloženem obvestilu.
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. 83-84 z dne 26. 10.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-72139
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: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Krška vas – Obre-
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žje; gradnja mostu 5-1 (levi objekt),
nadvoza 4-1 in viadukta 6-1, ter rušitev
objektov.
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: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1122 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 393,936.902,40 SIT,
– sklop 2 – 467,978.711,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – gradnja mostu 5-1 (levi objekt) in nadvoza 4-1 – 4 ponudbe,
– sklop 2 – gradnja viadukta 6-1 – 4
ponudbe,
– sklop 3 – rušitev stanovanjskih in gospodarskih objektov – 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 – 549,970.041,41 SIT in
393,936.902,40 SIT,
– sklop 2 – 613,012.744,63 SIT in
467,978.711,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 3 – rušitev stanovanjskih in
gospodarskih objektov – je vložena zahteva
za revizijo.
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. 83-84 z dne 26. 10.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 05/02
Ob-72161
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. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnovitvena dela v pritličju Prothazijevega dvorca, Trg celjskih
knezov 10, v Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70%, rok
izvedbe 20%, reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Remont Celje, Obrtno
gradbeno podjetje d.d., 3000 Celje, Oblakova 30.
7. Pogodbena vrednost: 25,929.292,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,964.476 in 25,929.292,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 14/2002
Ob-72041
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
obnovi kanalizacije po Rutarjevi in delu
Škrabčeve, po cesti II., III., IV., XV. v Rožni dolini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,688.432
SIT (brez DDV).
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: na podlagi plana za leto 2001 je bila
za izgradnjo kanalizacije za:
– sklop A – obnova kanalizacije po Rutarjevi in delu Škrabčeve ceste,
– sklop B – obnova kanalizacije v Rožni
dolini cesta II., III., IV.,
– sklop C – obnova kanalizacije v Rožni
dolini cesta II, IV, XV.,
na podlagi javnega razpisa št. JN 87
grad/2000, sklenjena izvajalska pogodba
št. 1094/2001 – TIS z dne 4. 10. 2001, z
izvajalskim podjetjem Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana. Na zahtevo
MOL-a, OGJSP,Trg MDB 7, je potrebno
izvršiti preplastitev vozišča po cesti IV. v
Rožni dolini, z obrabnim slojem asfalta debeline 3 cm, zamenjavo asfalta na pločnikih
in zamenjavo vseh robnikov ob cestišču.
Vsa dodatno naročena dela, bo financiral
MOL, OGJSP, Trg MBD 7, za kar je bil
izdelan predračun št. 086/02-I, z dne 7. 5.
2002 podjetja Hidrotehnik d.d. Ker je potrebno vsa dela izvršiti v sklopu rekonstrukcije kanalizacije po cesti IV. (izvedba del v
letu 2002) se sklene aneks k pogodbi za:
– sklop A – obnova kanalizacije po Rutarjevi in delu Škrabčeve ceste,
– sklop B – obnova kanalizacije v Rožni
dolini cesta II., III., IV.,
– sklop C – obnova kanalizacije v Rožni
dolini cesta II, IV, XV.,
z izvajalskim podjetjem obnove kanalizacije, s Hidrotehnik-om d.d., v višini deleža
sofinancerja, ki znaša 14,688.432 SIT (brez
DDV).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 15/2002
Ob-72043
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
izgradnji vodovodnega omrežja za vodooskrbo dela naselja Brezovica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prenova – Gradbenik
d.o.o., Stanežiče 39, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,451.990,65
SIT (brez DDV).
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: osnovna pogodba za Izgradnjo vodovodnega omrežja za vodooskrbo dela naselja Brezovica iz Ljubljanskega vodovodnega sistema – I. faza (št. 842/2000 – TIS z
dne 23. 4. 2001) je bila sklenjena s podjetjem Prenova - Gradbenik d.o.o., kot najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu.
Dela pri obnovi vodovoda so nadaljevanje
del iz leta 2001. Dela na gradbišču se bližajo zaključku. Pogodbena vrednost je presežena zaradi več del in dodatnih del na odsekih II in III., kot je bilo predvideno po ponudbenem predračunu in sicer na glavnem vodu in hišnih priključkih. Pogodbena vrednost
del je presežena v glavnem zaradi:
– dodatnega vodovodnega materiala,
– dodatnih stroškov asfalterskih del po
zahtevah upravljalca cestišč – vrednost del
je bila v ponudbenem predračunu precej
manjša kot so bili dejanski stroški,
– dodatnih hišnih priključkov.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana
Št. 16/2002
Ob-72044
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: večdela pri obnovi vodovoda
po Slovenčevi ulici in Vodovodni cesti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenčeva 56,
1000 Ljubljana.

Št.

7. Pogodbena vrednost: 3,573.442 SIT
(brez DDV).
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: osnovna pogodba za Obnovo vodovoda po Slovenčevi ulici in Vodovodni cesti (št. 1048/2001 – TIS z dne 9. 8. 2001)
je bila sklenjena s podjetjem SCT d.o.o.,
kot najugodnejšim ponudnikom na javnem
razpisu. Dela pri obnovi vodovoda so nadaljevanje del iz leta 2001. Vsa dela so
zaključena, potrebno pa je še zaključiti
obračun stroškov. Pogodbena vrednost je
presežena zaradi več del na odseku vodovoda po Slovenčevi cesti, ker je bilo potrebno prečkati vodovod DN 700. Tega je
bilo potrebno, zaradi prečkanja s kanalizacijo (2 x ∅ 700 oziroma 3 x ∅ 400) in
dveh krakov vodovoda ∅ 100, prerezati in
ga po končanih delih na kanalu in novem
vodovodu, ponovno položiti po isti trasi in
v enakem profilu z novimi ductil cevmi
∅ 700.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 90415-12/2002-4
Ob-71943
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skeniranje
aeroposnetkov, izvedba aerotriangulacije, izdelava ortofotov in izrisov ortofotov v letu 2002; 309 listov DOF, 204
liste AT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glavni merili sta bili cena (60
točk) in rok (20 točk). Rok je bilo odločilno
merilo glede na ponudbe, cene so se razlikovale za manj kot 5%. Izbran je bil izvajalec, ki je zbral največje število točk glede na
objavljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije d.d, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 10,714.260
SIT .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: min. 10,513.080 SIT SIT; maks.
10,962.854 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-71972
1. Naročnik: SNG opera in balet.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri dozidavi, nadzidavi ter adaptaciji obstoječega objekta opere v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena maks. 40
točk, reference v zadnjih treh letih maks.
30 točk, kadrovska zasedba maks. 20 točk,
ISO standard 9001 maks. 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 6. 2002.
SNG Opera in balet
Št. 395/2002
Ob-71984
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 05/393-15-90.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC na najdišču Loke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Akord d.o.o., Partizanska
14, 1110 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,294.482,02
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,259.522,92 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,247.270,28 SIT, 7,294.482,02
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Št. 394/2002
Ob-71985
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, tel.
07/393-15-40, faks 05/393-15-90.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC na najdišču Bela cerkev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dolenjski muzej Novo
mesto, Muzejska ulica 7, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 49,759.097,19
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,265.682,19 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,759.097,19 SIT, 49,756.320,72
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Št. 396/2002
Ob-71986
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 05/393-15-90.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC na najdišču Loka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel
najvišje število točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,774.667,69
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,112.902,89 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,518.926,42 SIT, 33,774.667,69
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 6. 2002.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto
Št. 4/2002
Ob-71995
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
diafragme v rezervoarju WT 104 TNK A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 40%,
– kvaliteta – 35%,
– reference – 20%,
– finančna moč – 5%.
Ponudba izbranega ponudnika je po merilih najugodnejša, na kar je vplivala predvsem nižja ponujena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MOR, d.o.o., Mlinska 24,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,257.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25% od ponujene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,076.000 SIT, 14,253.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Su 040801/02
Ob-71996
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, tel. 02/748-08-00, faks
02/772-01-71.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično in
tehnično varovanje poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni pogoji, certifikat ISO 9001 in r
eference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.d.,
Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
a) fizično varovanje: 1.190 SIT za uro
varovanja,
b) tehnično varovanje: vključeno v ceni
fizičnega varovanja.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) fizično varovanje: 1.190 SIT in 950
SIT za uro varovanja,
b) tehnično varovanje: 15.540 SIT mesečno in brezplačno.
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. 6. 2002.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 19/02
Ob-72016
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava aplikativne programske opreme pis (1 A,
zap. št. 7).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
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. Naročilo ja
bilo oddano ponudniku, ki je prejel največje
število točk po navedenih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZRC d.d., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 12,454.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri, ena nepravilna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,776.100 SIT in 12,454.000 SIT
.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2002.
Termoelektrarna
toplarna Ljubljana,
d.o.o.
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Podelitev koncesij
Št. 140-3/2002

Ob-71935

Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih, 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93 in
38/99) in 6. točke Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni
ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 8/97, 17/99, 54/01 in 20/02)
objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica
10, Koper, tel. 05/66-46-236, faks 05/
62-71-021.
3. Vrsta in opis storitve: koncesija za
opravljanje lekarniške dejavnosti.
4. Kraj izvedbe: koncesija se podeljuje za krajevne skupnosti: Šmarje, Škocjan, Marezige in Boršt.
5. Čas izvedbe: koncesija se oddaja
trajno.
6. (a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Tanja
Marsič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: tanja.marsic@koper.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne
pisarne Mestne občine Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: 26. 7. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
26. 7. 2002, ob 13. uri, Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper- sejna
soba v pritličju.
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste koncesij: Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravstveni dejavnosti.
11. Predvideni datum odločitve o izbiri
koncesionarja: 90 dni od dneva odpiranja
prijav.
12. Merila za ocenitev prijav:
1. večje število delovnih mest do 25
točk,
2. opravljanje drugih dejavnosti, poleg
lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2.
členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko opravlja lekarna do 20 točk,
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3. daljša delovna doba (v lekarniški dejavnosti) vodje lekarne do 15 točk,
4. obratovalni čas lekarne do 15 točk,
5. število parkirnih mest do 10 točk,
6. arhitektonska prilagojenost prostorov za dostop invalidnim osebam do 10
točk,
7. dostopnost do lekarne s sredstvi javnega prevoza do 5 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 6. 2002.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti

Javni razpisi
Popravek
Št. 205/02

Ob-72162

V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za program podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 7. 6. 2002, Ob-71566, Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Ljubljana, se pod namenom F – Financiranje projektov iz programa prestrukturiranje kmetijskih zadrug pod točko a) Predmet podpore (nameni dodeljevanja), točka 2. pravilno glasi: nakup klavnih obrtnih obratov z obstoječo opremo.
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Ribnica
in
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano –
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-72198
Sklep o izboru
kanalizacijski sistem in centralna
čistilna naprava Lendava
Slovenija
1.
Številka
objave:
EuropeAid/112227/D/W/SI.
2. Datum objave razpisa: 4. januar
2002.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop: kanalizacijski sistem in centralna čistilna naprava Lendava, št.
2000/SI/16/P/PE/002.
4. Pogodbena vrednost: 5,913.107
EUR.
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5. Datum izbora: 11. april 2002.
6. Število prejetih ponudb: 7.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, SI
– 9000 Murska Sobota.
V imenu ponudbenega konzorcija s Cestnim podjetjem Maribor d.d., Maribor
(Slovenija).
Občina Lendava
Ob-72199
Works contract award notice
Sewerage system and central
wastewater treatment plant Lendava
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/112227/D/W/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 4 January 2002.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Sewerage system and central wwtp Lendava, No 2000/SI/16/P/PE/002.
4. Contract value: EUR 5.913.107,00.
5. Date of award of the contract: 11.
April 2002.
6. Number of tenders received: 7.
7. Name and address of successful
tenderer: SGP Pomgrad d.d., Bakovska
31, SI – 9000 Murska Sobota.
On behalf of the Joint Venture with Cestno podjetje Maribor d.d., Maribor (Slovenia).
Občina Lendava
Št. 333-11-1/02

Ob-72197

Na podlagi razpisa za razdelitev dela
carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o izvajanju
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Ur.
l. RS, št. 110/01 in Ur. l. RS, št.
42-43/02) objavlja Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate o izbiri najugodnejših
ponudnikov za razdelitev dela
carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
razpisanih
carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu
z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 107/01) naslednje rezultate razpisa:
Makedonija
2204
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt,
razen tistega iz tarifne št. 2009
2204 29 - drugo Količina:
80.000 hl
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Zap. Naziv podjetja
št.

Tarifna oznaka

Ponujene
cena (SIT/hl)

Zahtevana
količina (hl)

Dodeljeno
(hl)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2204 29 65
2204 29 65
2204 29 75
2204 29 65
2204 29 75
2204 29 65
2204 29 75
2204 29 65
2204 29 65
2204 29 65
2204 29 65
2204 29 75
2204 29 75
2204 29 65
2204 29 65
2204 29 75

154,60 SIT
105,00 SIT
105,00 SIT
105,00 SIT
105,00 SIT
100,00 SIT
100,00 SIT
100,00 SIT
61,00 SIT
61,00 SIT
51,00 SIT
20,00 SIT
5,00 SIT
5,00 SIT
3,00 SIT
2,00 SIT

3.000,0
10.000,0
1.500,0
3.000,0
2.000,0
6.000,0
1.000,0
500,0
10.000,0
1.000,0
1.000,0
10.000,0
3.500,0
3.000,0
2.000,0
2.000,0
59.500,0

3.000,0
10.000,0
1.500,0
3.000,0
2.000,0
6.000,0
1.000,0
500,0
10.000,0
1.000,0
1.000,0
10.000,0
3.500,0
3.000,0
2.000,0
2.000,0
59.500,0

KK PTUJ d.d.
ERA d.d.
VINO Brežice d.d.
VINO Brežice d.d.
VINAKOPER d.o.o.
VINAG d.d.
KZ VINAKRAS z.o.o.
KZ VINAKRAS z.o.o.
ERA d.d.
KK PTUJ d.d.
KZ METLIKA z.o.o.
SLOVIN INT. d.o.o.
VINO Brežice d.d.
VINO Brežice d.d.
KK PTUJ d.d.
VINAKOPER d.o.o.
skupaj:

Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ob-72163
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01, 111/01 in 30/02)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje programov promocije
zdravja v letu 2002
I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov promocije zdravja, ki jih bo v letu 2002
sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede
na postavljene kriterije ter v skladu z merili
in razpoložljivimi sredstvi odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa so:
A) programi promocije zdravja z gibanjem in zdravo prehrano
B) programi spodbujanja zdravega načina življenja brez alkohola ali tobaka.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa:
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 25,000.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 30. 10. 2002, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
Na razpis se lahko prijavijo:
A) zavodi na področju zdravstva ter vzgoje in izobraževanja, ki imajo načrt izvajanja
programa, ki vsebuje vse elemente zahtevane v razpisni dokumentaciji,
B) društva, ki imajo status društva v javnem interesu na področju zdravstva in društva, ki imajo v ustanovnem aktu kot eno
prednostnih nalog opredeljeno skrb za zdravje prebivalstva in ki imajo načrt izvajanja
projekta, ki vsebuje vse elemente zahtevane v razpisni dokumentaciji,

C) ustanove, registrirane za opravljanje
dejavnosti v Sloveniji, ki imajo načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente zahtevane v razpisni dokumentaciji
Vsi ponudniki morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. biti registrirani in imeti ustrezen vidik
skrbi za zdravje prebivalstva opredeljen v
ustanovitvenih aktih
4. imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
VI. Izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov
Program ali projekt s katerim ponudniki
kandidirajo na javni razpis mora:
– biti strokovno utemeljen,
– spodbujati zdrav življenjski slog,
– pritegovati ljudi in spodbujati njihovo
odgovornost in sodelovanje v skrbi za lastno zdravje, kot tudi zdravje ostalih prebivalcev,
– vključevati različne akterje v različnih
okoljih,
– biti usmerjen v informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev oziroma posameznih ciljnih skupin,
– biti izveden v skladu s principi in načeli
promocije zdravja.
VII. Merila za izbor:
1. Izločene bodo nepopolne vloge ter
programi, ki niso predmet razpisa.
2. Pri izboru projektov, ki bodo sofinancirani, bodo upoštevana naslednja merila.
A) strokovna
izhodišča/utemeljenost
programa:
1. program temelji na podatkih študij in
raziskav
2. program je strokovno, interdisciplinarno in multidisciplinarno utemeljen;
B) kvaliteta in realnost predloženega programa:
1. program vključuje temeljne principe
promocije zdravja,
2. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,

3. uporabniki programa so jasno opredeljeni,
4. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev so jasno opredeljena,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
7. program ima opredeljen ustrezen način evaluacije;
C) sodelovanje prebivalcev v programu
oziroma projektu:
1. uporabniki so vključeni v njegovo načrtovanje in izvedbo,
2. izvajalci programa so tudi prostovoljci,
3. uporabniki programa so vključeni v
evaluacijo učinkov programa;
D) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
2. višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno v glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
Programi oziroma projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Programi bodo po posameznem merilu prejeli
od 0 do 3 točke, in sicer: 3 točke za oceno
“povsem ustreza”, 2 točki za oceno “v glavnem ustreza”, 1 točko za oceno “deloma
ustreza” in 0 točk za oceno “ne ustreza”.
Maksimalno možno število zbranih točk na
osnovi petnajstih meril je 45.
VIII. Ocenjevanje in razdelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva v
višini do največ 70% vseh predvidenih sredstev programa.
2. Sofinancirani bodo stroški priprave,
izvajanja in evaluacije programa, kamor sodijo tudi stroški, plačil vseh oblik pogodbenega dela, avtorskih honorarjev in nagrade
prostovoljcem ter stroški dodatnega usposabljanja in supervizije za strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane.
3. Po proučitvi prijav na razpis bo ministrstvo ocenilo nujen obseg stroškov programa in pri odmeri višine sredstev upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov projekta z drugimi tovrstnimi projekti.
4. Ministrstvo bo dalo prednost tistim
programom, ki bodo na osnovi razpisnih
meril zbrali večje število točk.
5. V primeru enako ali podobno ocenjenih istovrstnih programov bo ministrstvo dalo prednost sofinanciranju tistega programa
za katerega bo po medsebojni primerjavi
ocenilo, da je kvalitetnejši in da lahko od
njega upravičeno pričakujemo večjo učinkovitost.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se bodo iz predvidenih stroškov izločili tisti stroški, ki jih ministrstvo v skladu s
svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali stroški programa bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje programa. S
pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in
drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril do-
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ločena višina sredstev, ki jih bo ministrstvo
namenilo sofinanciranju posameznega programa.
Ministrstvo bo na tej osnovi sofinanciralo
najbolje ocenjene programe po točkovnem
vrstnem redu do porabe razpisanih sredstev.
Minister bo na osnovi predloga komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posameznih
programov, na podlagi sklepa pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto
2002, s katero postane izvajalec pooblaščen in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev na način, ki bo omogočal
izvedbo prijavljenega programa.
IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
razpisnem obrazcu PZ 2002 “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov promocije zdravja v letu 2002”.
Razpisno dokumentacijo (Obrazec
2002, vzorec pogodbe s priloženo disketo)
lahko ponudniki dvignejo v vložišču Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova
5, Ljubljana v sobi št. 22, vsak delavnik
med 8. in 15. uro pri Jelki Galič ali Miroslavi
Cerkvenjaš.
2. Kompletna ponudba vsebuje naslednje elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2002 z vsemi zahtevanimi podatki in
prilogami
b) odločbo ali sklep o registraciji
c) temeljni akt (statut) prijavitelja z označbo mesta, na katerem je opredeljen ustrezen vidik skrbi za zdravje prebivalstva
d) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
3. Vse informacije v zvezi z razpisom vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 10. in 11.
uro pri Cirilu Klajnščku, tel. 01/478-60-38
ali pri Ondini Jordan Markočič, tel.
01/478-60-36.
X. Predložitev ponudb
1. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako “Ne odpiraj - javni
razpis PZ 2002”.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!
Obrazec ZV - 2002 in vzorec pogodbe
morata biti izpolnjena v elektronski obliki in
sicer v Wordovem urejevalniku besedil (97
ali novejši), ter na 3.5" HD disketi DOS
formata, priložena k prijavi na razpis!
2. Rok za oddajo ponudb je 29. 6.
2002.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Komisija bo obravnavala samo vloge, ki
bodo prispele po pošti. Nepravočasne ali
nepravilno označene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti
na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki.
Vsak posamezni program je treba skupaj
z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način, predpisan
v točki X/1.
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Ponudbe z več programi v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja!
XI. Odpiranje ponudb
Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb
1. 7. 2002. Odpiranje ponudb ne bo javno.
XII. Izid razpisa
Prejemniki bodo o izboru programov obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje
Ob-72086
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja Ljubljana, Dunajska 160 (v nadaljevanju: Agencija), objavlja, na podlagi 30., 39. in 40. člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 34/02, 48/02) (v nadaljevanju: Uredba)
in 12. točke 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunsko leto 2002,
javni razpis za leto 2002:
Podpora strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev,
informiranju na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju
Republike Slovenije.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2002, proračunska postavka 2556 – Podpora strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju v višini 78,936.329 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva in
predstavljajo različne oblike združevanja
kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva
in delujejo na območju Republike Slovenije
(društva, združenja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– dokazila o zastopanosti čim večjega
števila aktivnega članstva;
– bilanco stanja in uspeha za pretekli
dve leti;
– dokazila o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
– dokazila o izvajanju pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju izobraževanja;
– realno izvedljiv program dela za tekoče leto;
– dokazila o sodelovanje s sorodnimi organizacijami v državah EU in državah kandidatkah.
IV. Omejitve
– vlagatelj lahko pridobi sredstva za isti
program samo iz enega ukrepa Uredbe;
– delovati mora na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
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– vlagatelj na ta javni razpis vloži eno
samo vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane vrednosti stroškov
programa. Najnižja vrednost nepovratnih
sredstev je 100.000 SIT.
Za priznano vrednost stroškov delovanja
štejejo:
– stroški povezani z delovanjem neprofitnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov;
– stroški povezani s spodbujanjem delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov ter pomoči pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in
usposabljanju kmetov za tovrstno sodelovanje.
Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo programa.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna RS na podlagi zahtevka in poročila o izvajanju programa – kopija
računov in dokazilo o plačilu računov za
izplačilo.
VI. Poraba
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci predložiti na Agencijo do 30. 9. 2002.
VII. Merila za pridobitev sredstev
Merila za dodelitev sredstev po tem javnem razpisu so:
– zastopanje čim večjega števila aktivnega članstva;
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti;
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami v državah EU in državah kandidatkah za
članstvo;
– zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja;
– delež izvedenega programa v letu
2002 od celotne vrednosti programa.
Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo
imeli vlagatelji, ki bodo na osnovi meril, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije,
zbrali večje število točk.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo vsak dan med 9. in 12. uro v sobi
št. 119 ali 118 na Agenciji, Ljubljana, Dunajska 160, Ljubljana. Razpisno dokumentacijo lahko posredujemo tudi v elektronski
obliki.
Kontaktna oseba je Majda Vintar, tel.
01/47-89-362 Agencija, sektor za razvoj
podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 16. ure ali po e-mailu na
naslov: majda.vintar@gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vloge morajo biti poslane priporočeno
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 15. 7. 2002 (velja poštni žig).
Zaprte ovojnice morajo biti jasno označene z napisom:»Ne odpiraj – javni razpis –
2556 podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju«.
Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici, na
hrbtni strani opremljena s točnim naslovom
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vlagatelja (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka).
X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 18. 7. 2002 ob 12. uri v sobi 118 na
Agenciji. Prispele vloge bo pregledala in ocenila razpisna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor Agencije v soglasju z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je pet dni od prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenemu roku ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se
tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal direktor Agencije v roku 60 dni po
odpiranju vloge z odločbo. Istočasno bodo
vlagatelji pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če se vlagatelji v roku osem dni ne odzovejo na poziv, se šteje, da so odstopili od
zahteve za pridobitev sredstev.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba na
Agencijo v roku 8 dni od dneva vročitve.
Prepozno vložene pritožbe se zavrže.
Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Ljubljana
Ob-71939
Na podlagi 7.a 11. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99 in 67/01), Sklepa Vlade RS
z dne 23. 5. 2002 o sprejemu Poslovnega
in finančnega načrta za leto 2002 javnega
sklada in na podlagi 8. člena Splošnih pogojev poslovanja javnega sklada objavlja
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
(v nadaljevanju: javni sklad)
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2002
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodeljevanje dolgoročnih ugodnih posojil in
nepovratnih sredstev za namene, opredeljene v točkah A in B in C, II. poglavja tega
razpisa.
1. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev za posojila je 160,000.000 SIT. Višina
razpisanih sredstev za subvencije je
90,000.000 SIT.
2. Upravičenci: pravico kandidiranja imajo fizične in pravne osebe za projekte, ki se
bodo izvajali na narodnostno mešanih območjih v občinah: Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Piran, Koper in Izola.
II. Nameni in pogoji dodeljevanja sredstev
A. Razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah:
– Podpora ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri: ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za kmete in njihove družine, razvijanje podeželskega turizma, ustanavljanje malih predelovalnih obra-
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tov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s sofinanciranjem izgradnje
pomožnih objektov na kmetijah in turističnih
kapacitet na kmetijah, izdelave blagovnih
znamk in promocije produktov podeželja.
Delež sofinanciranja projektov je do 50%
upravičenih stroškov vrednosti naložbe (delež nepovratnih sredstev do 20%, posojilo
do 30%).
– Podporo programom za preusmeritev
in prenovo kmetijske proizvodnje in predelave: investicije, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih zadrug
in kmetijskih obratov, preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje in predelave, zagotavljanje
prilagoditve tržnemu povpraševanju, podpora posameznim specifičnim programom preusmeritve in prenove.
Delež sofinanciranja projektov je do 35%
upravičenih stroškov vrednosti naložbe (delež nepovratnih sredstev do 15%, posojilo
do 20%).
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo investicije v osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške gradnje, pridobitve ali izboljšanja nepremičnine,
– nove stroje in opremo, vključno s programsko opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– ureditev in obnova sadovnjakov in vinogradov,
– nakup živali.
B. Začetne investicije v proizvodne in
storitvene objekte in opremo:
– postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata, začetku nove
dejavnosti, ki pomeni spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacija ali modernizacije), nakupu proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali
bi se zaprl, če ne bi bil prodan.
Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja
lahko zajemajo investicije v osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške nakupa zemljišča,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
Delež sofinanciranja projektov, je do
40% upravičenih stroškov vrednosti naložbe (delež posojila do 30%, delež nepovratnih sredstev do 10%).
Pogoj za pridobitev posojila za začetne
investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo so:
– uporabljati se morajo izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne
pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe po
tržnih pogojih,
– biti morajo vključena v aktivo podjetja
in ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije.
C. Pripravljalna dela za izvedbene projekte na območjih, navedenih v poglavju I/2,
katerih namen bo predvsem:
– izdelava projektne dokumentacije za
izvedbena dela na območjih, ki jih opredeljuje ta razpis,

– študije in projektne zasnove,
– prostorska in investicijska dokumentacija,
– idejni ali izvedbeni del projektov.
Za namen A in B je namenjeno 160 mio
SIT posojilnih sredstev in 70 mio SIT nepovratnih sredstev. Za namen C pa je namenjeno 20 mio SIT nepovratnih sredstev.
III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu javnega sklada. Vrsta
obrazca je navedena v poglavju V. tega razpisa.
2. Vloge za pomoč se mora oddati pred
začetkom izvajanja projekta, razen za projekte pod točko A v II. poglavju.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat, razen če
se izvaja fazno.
4. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz razpisa, mora izpolnjevati naslednje kriterije:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta,
– razvojna naravnanost projekta (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na
novih tržiščih, odpiranje novih delovnih
mest).
5. Upravičenec mora k vlogi priložiti poslovni načrt, če je investicijska vrednost manjša od 10 mio SIT, če je investicijska vrednost večja od 10 mio SIT pa investicijski
program. Če je investicijska vrednost do 2
mio SIT, se predloži opis investicije.
6. Fizične osebe – začetniki, morajo po
zaključku investicije v predpisanem roku v
pogodbi predložiti dokazila o registraciji dejavnosti.
IV. Finančni pogoji skupni za vse namene
1. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta (velja za A in B).
2. Upravičenec, ki se poteguje za podporo iz tega razpisa mora predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimalno 2,000.000 SIT, zaprošena sredstva pa
minimalno 1,000.000 SIT (velja za A in B).
3. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje, pri
zavarovalnici ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom (velja za A in B).
4. Črpanje sredstev je dokumentarno,
refundacija računov za posojilna sredstva ni
možna, razen za projekte pod točko A v II.
poglavju in to le do višine 30% dodeljenih
sredstev za dela, izvršena v letu 2002 iz
lastnih virov. Če je predložena gradbena
situacija, mora biti priloženo tudi dokazilo o
plačilu. Za nadzorni organ, ki je situacijo
potrdil, pa mora biti priloženo tudi dokazilo
o njegovi strokovni usposobljenosti.
5. Posojila ni mogoče najeti za financiranje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah. Posojilo pa se lahko uporabi za refinanciranje kratkoročnih kreditov najetih in
vloženih v investicijo, ki je predmet vloge po
tem razpisu, vendar največ v višini 40% dodeljenega posojila.
6. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko od-
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stopil od zahteve za sofinanciranje investicije in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo
smatralo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje investicije in odobrenih sredstev kolikor ne bo v
roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje sredstev.
7. Črpanje dodeljenih sredstev je v kombinaciji posojilnih in nepovratnih sredstev
(velja za namen A, B). Način črpanja je tak,
da se praviloma obe vrsti sredstev črpata
uravnoteženo in pod pogojem, da je odstop
od ene vrste sredstev avtomatično odstop
od druge vrste sredstev.
8. Sredstva pridobi prosilec, ki lahko dokaže, da ima med viri financiranja najmanj
25% lastnih sredstev. Obrestna mera odobrenega posojila je TOM+0,5%, z dobo vračanja največ 15 let in moratorijem največ 2
leti. Moratoriju se posojilojemalec lahko odpove (velja za namen A, B).
V. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila ali subvencije pod
pogoji iz II. točke, mora prosilec predložiti
naslednjo dokumentacijo:
A.) KMETJE:
– obrazec A,
– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ,
– poslovni načrt ali investicijski program
(opis investicije za projekte do 2,000.000
SIT),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, dokazilo
o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter
(pred)račun investicije oziroma pogodba z
izvajalcem gradbenih del,
– potrdilo DURS o katastrskem dohodku,
– potrdilo DURS o plačanih davkih,
– pisno mnenje svetovalne službe o
predvideni uspešnosti investicije,
– podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih (iz proračuna RS, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov) v zadnjih
treh letih,
– mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti,
– potrdilo o priglasitvi dopolnilne dejavnosti (če so zaprošena sredstva za dopolnilno dejavnost),
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni list,
– podatki o obstoječih kreditnih obveznostih,
– kopija obrazca o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002 – list A.
B) Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe (za A in B):
– obrazec B,
– poslovni načrt oziroma investicijski program,
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov: gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjiž-
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ni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba
s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter (pred)račun investicije oziroma
pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu,
– obrtno dovoljenje ali priglasitvena listina (za s.p.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za s.p.),
– potrdilo o prometu na žiro računu (za
s.p.),
– podatki o poslovanju za tekoče leto,
– davčna napoved za zadnji dve leti in
bilanca stanja, potrjena s strani DURS,
– podpisano in izpolnjeno izjavo o prejetih sredstvih (iz proračuna RS, občinskega
proračuna ali mednarodnih virov) v zadnjih
treh letih,
– mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih, poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija sklepa sodišča o registraciji
podjetja in fotokopija vseh sprememb (dokumenti ne smejo biti starejši od enega meseca),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS,
– podatki poslovanja po zaključnem računu za zadnji dve leti, potrjeni s strani Agencije za plačilni promet, in revizijsko poročilo, če tako zahteva zakon,
– obrazec BON – 2 ali BON – 3, ki ne
sme biti starejši od tedna dni,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da gospodarska družba ni v stečajnem postopku
ali postopku prisilne poravnave ter, da se
strinja z danimi pogoji.
C) Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe (za C):
– obrazec B,
– registracijske listine ali priglasitvene listine,
– podatki o poslovanju v tekočem letu,
– da je usposobljen(a) za izvajanje razpisanih nalog,
– da ima strokovne reference,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za s.p.),
– potrdilo o prometu na žiro računu (za
s.p.),
– podatki o poslovanju za tekoče leto,
– davčna napoved za zadnji dve leti in
bilanca stanja, potrjena s strani DURS,
– mnenje italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti,
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih, poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da gospodarska družba ni v stečajnem postopku
ali postopku prisilne poravnave ter, da se
strinja z danimi pogoji.
VI. Merila za izbor
1. Merila za izbor:
– regionalni vidik lokacije investiranja
(stopnja ogroženosti območja, stopnja brezposelnosti, obmejno ali drugo varovano območje, vključenost projekta v širše celovite
programe, večja nova zaposlenost);
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– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspešnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);
– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investitorja, boniteta investitorja, ekološka ustreznost investicije, ocena organizacijske sposobnosti investitorja).
2. Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja
predstavlja 25% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta
predstavljajo 50% vrednosti ocene in
– izvedljivost investicije predstavlja 25%
vrednosti ocene.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100
in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.
VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je en mesec od
objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
– Avtohtone narodnosti«. Vloge morajo biti
napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure
osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na sedežu pooblaščene
banke – NLB d.d., Divizija Pomurje in Banke
Koper d.d., Koper ter na spletni strani Javnega sklada: http://www.rdf-sklad.si
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53, Irena Marn,
tel. 01/836-19-53.
3. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev s pooblaščeno banko.
4. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele do predpisanega datuma oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov
bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava za dodelitev
pomoči, so uradna tajnost.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni
od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
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3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. Zavržejo se tudi vse vloge vlagateljev, katerih zahtevki bodo vloženi v nepravilno označenih kuvertah.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, ima komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog pravico zmanjšati delež sredstev pomoči v finančni konstrukciji.
Komisija v primeru iz prejšnjega odstavka:
– višino odobrenih sredstev omeji vsem
upravičencem enako ali
– sredstva odobri upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v višini upravičeno
zaprošenega zneska ali omejenega upravičeno zaprošenega posojila ali
– sredstva odobri vsem upravičencem,
vendar v različni omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska glede na uvrstitev upravičenca v prioritetni razred.
6. O dodelitvi sredstev bo na predlog
komisije odločala uprava Javnega sklada,
s sklepom o dodelitvi sredstev v roku 60
dni po izteku roka. Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno
obveščeni v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep se lahko vloži
zahteva za ponovno ocenitev predloga za
dodelitev pomoči na Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni od dneva vročitve. O
zahtevi za ponovno ocenitev predloga odloča ministrica za gospodarstvo. Odločitev
je dokončna. Prepozno vložene zahteve
se zavržejo.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev
uprava Javnega sklada izda tudi sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
7. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 14/92).
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Ribnica
Št. 316-15/2002
Ob-71956
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99 in 124/00), proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o organizaciji in delovnem področju
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ministrstev (Ur. l. RS, št. 71/94, 47/97,
60/99, 30/01), IX. poglavja Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 79/99) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) objavljamo
javni razpis
za dodelitev subvencij majhnim in
srednje velikim podjetjem in
samostojnim podjetnikom
posameznikom za energetske
preglede podjetij in študije izvedljivosti
za projekte učinkovite rabe energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel.
01/300-69-90,
faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa:
– subvencioniranje energetskih pregledov majhnih in srednje velikih podjetij. Za
pridobitev subvencije za energetski pregled
podjetja lahko kandidirajo majhna in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki
posamezniki, ki za izvedbo energetskega
pregleda podjetja ali istega dela podjetja
niso prejeli subvencije v obdobju zadnjih 5
let, katerih strošek za porabljeno energijo v
preteklem letu je presegal 5,000.000 SIT
ali 500 MWh in imajo sklenjeno pogodbo o
izvedbi energetskega pregleda z izvajalcem.
Višina subvencije za posamezen energetski
pregled, v odvisnosti od stopnje zahtevnosti
in količine porabljene energije v preteklem
letu, znaša med 250.000 SIT in 2,000.000
SIT. Natančneje je višina subvencije za posamezen pregled podana v razpisni dokumentaciji. Višina subvencije ne presega polovice višine zneska, navedenega v pogodbi med prosilcem subvencije in izvajalcem
energetskega pregleda. Za izvedbo energetskega pregleda objekta, kjer je bil pred
5 ali več leti pregled že izveden, lahko v
odvisnosti od sprememb, nastalih v tem času, znaša višina subvencije največ do 2/3
višine subvencije za objekt, kjer se izvaja
energetski pregled prvič;
– subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti za projekte učinkovite rabe energije.
Za to lahko kandidirajo majhna in srednje
velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki na osnovi izvedenega energetskega pregleda pripravljajo projekte
učinkovite rabe energije, za katere še niso
dobili subvencije, predvidena višina investicije pa znaša najmanj 25 mio SIT. Izdelava
študij izvedljivosti za projekte z izrabo obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote
in električne energije ni predmet tega razpisa. Višina subvencije, ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, znaša v odvisnosti od preliminarne višine stroškov investicije, stopnje obdelave investicijske dokumentacije in od kompleksnosti predvidene
investicije od 250.000 SIT do največ
1,800.000 SIT. V okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa se s subvencijo
pokrije prosilcu največ do polovice zneska,
navedenega v pogodbi med njim in izvajalcem naloge;
– natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so podani v razpisni
dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 2525-2591 je za subvencioniranje predmetov tega razpisa predviden skupni znesek v višini 18,000.000 SIT, od tega
7,000.000 SIT v letu 2002 in 11,000.000
SIT v letu 2003.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od septembra 2002 do konca junija 2003.
5. Rok v katerem lahko prosilci predložijo vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo vložene najkasneje en delovni
dan pred odpiranjem do 15. ure, v tajništvu
na naslovu Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek, 28.
6. 2002, nato pa vsak zadnji delovni petek
v mesecu do porabe razpisanih sredstev,
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 14. uri, v sejni sobi
Agencije. Odpiranja vlog ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za naslednja odpiranja, ki tudi ne bodo javna, bo 10
dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv po
telefonu 01/300-69-97.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Prosilci lahko dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od
8. do 15. ure, ali jo z navedbo svojega
polnega naslova naročijo na naslovu info.aure@gov.si, od koder jim bo posredovana po
elektronski pošti.
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 3350-2/2002-3

Ob-72193

Javni razpis
za sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih za leto
2002
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/478-80-00,
telefaks
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
Namen projekta sofinanciranja je razvoj
novih in nadgradnja obstoječih kapacitet za
medomrežno in medračunalniško povezovanje. Sem spada sofinanciranje aktivne in
pasivne telekomunikacijske opreme za povezovanje računalniških sistemov, kakor tudi sofinanciranje projektov, ki bodo tej in
drugim že obstoječim telekomunikacijskim
zmogljivostim dodala informacijsko vsebino.
Sem štejemo predvsem projekte, ki študen-
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tom in zaposlenim omogočajo lažje in kvalitetnejše delo ter lajšajo dostop do podatkov.
Vsebinsko je razpis razdeljen na dva dela:
a) razvoj omrežij za medomrežno in
medračunalniško povezovanje
Prvi del razpisa je namenjen sofinanciranju nakupa nove in nadgradnji obstoječe
strojne opreme za izvedbo računalniških podatkovnih povezav.
b) razvoj vsebin za medomrežno delo
Drugi del razpisa je namenjen razvoju
lastnih aplikativnih rešitev, ki bodo olajševale ali omogočale kvalitetnejše in bolje dostopno delo študentom in zaposlenim na
fakultetah.
Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom.
b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le ponudniki ali skupine ponudnikov, ki se ne ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga ali storitev in
so organizirani v:
– organizacijske enote posamezne višje
ali visokošolske institucije. Sem štejejo posamezni laboratoriji, katedre ali njihove skupine,
– višje ali visokošolske institucije ali njihove skupine,
– univerze.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
le programe, ki so koordinirani in zaključeni
v času od 1. 1. 2002 do 7. 3. 2003 in ki so
namenjeni delovanju njih samih.
Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% sredstev iz virov zunaj
ponudnika.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na podlagi naslednjih meril:
a. število končnih uporabnikov rešitve,
b. skladnost infrastrukturne in vsebinske
komponente projekta (prednost bo dana rešitvam, ki bodo ponujale usklajen razvoj
obeh komponent razpisa),
c. kakovost predlagane tehnološke rešitve (sodobnost, uporabo standardnih in modularnih rešitev...),
d. pomen nakupa opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja,
e. preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
f. vključenost prijavitelja v programe IST
(Information Society Technology),
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
60,000.000 SIT, od tega bo 20,000.000
SIT izplačljivih v letu 2002, 40,000.000 SIT
pa bo izplačljivih v letu 2003.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane dvofazno. Za prvo fazo
je skupno namenjenih 20,000.000 SIT. Naloge za prvo fazo morajo biti izvedene do 8.
11. 2002. Za drugo fazo je skupno namenjenih 40,000.000 SIT. Naloge za drugo
fazo morajo biti izvedene do 7. 3. 2003. Z
izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih
sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Št.

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 5. 7. 2002, do 12. 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 – Sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih 2002-1”.
Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 8. 7. 2002.
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 5. 7. 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. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Janez Aleš, e-pošta: janez.ales@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-71940
Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2002
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 46/98) pozivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije - Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2002.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življensko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa.
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Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek.
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življensko delo v športu.
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v
javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu.
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih,
ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednaro-

Stran

4522 / Št. 52 / 14. 6. 2002

dnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne športne federacije.
3. Življensko delo v športu.
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa v Sloveniji.
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dvignejo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trubarjeva 3, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z
obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije. Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer
najkasneje do srede 20. septembra 2002.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo poslani v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2002 bo v petek 22. novembra 2002.
Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj
Ob-71960
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Pra-
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vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), na podlagi 2.4. točke Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002–2006 in Programa Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za
leti 2002–2003, Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo kot naročnikom in sofinancerjem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvoja novih
izdelkov in postopkov po »Programu
spodbujanje invencij in inovacij«
1. Ime in sedež sofinancerja: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
PCMG).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje razvoja novih izdelkov in postopkov, ki vključuje
naslednje:
1. sofinanciranje posamičnih nastopov
na splošnih in specializiranih sejmih doma
in v tujini;
2. sofinanciranje skupinskega nastopa
na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v
Celju od 11. do 18. 9. 2002;
3. sofinanciranje skupinskega nastopa
na sejmu IENA v Nürnbergu od 31. 10. do
3. 11. 2002;
4. sofinanciranje patentnih zaščit;
5. sofinanciranje izdelave prototipov izdelkov in poskusne izvedbe postopkov.
Skupinske nastope na sejmih MOS in
IENA bo organiziral PCMG v primeru zadostnega števila prijav (5 udeležencev za posamezen sejem).
2.1. Namen
Končni cilj Programa spodbujanje invencij in inovacij je povečanje števila uspešnih
projektov in njihova tržna realizacija.
2.2. PCMG bo za razvoj izbranih novih
izdelkov in postopkov sofinanciral naslednje stroške:
– prvo udeležbo na sejmu do višine 50%
stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice;
– patentne zaščite do višine 15% stroškov za mala podjetja in v višini 7,5% za
srednje velika podjetja;
– izdelavo prototipov izdelkov in poskusne izvedbe postopkov do višine 35%.
3. Osnovni pogoji in merila
3.1. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki se
po 51. členu Zakona o gospodarskih družbah šteje za majhno družbo (mala in srednja podjetja) oziroma ima status samostojnega podjetnika posameznika (s.p.), njegovi izdelki in postopki pa izpolnjujejo pogoje
glede porekla slovenskega blaga, določene
z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi Republike Slovenije.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– kandidati, katerih podjetje je v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave in likvidacije,

– kandidati, ki so za isti namen že pridobili nepovratna sredstva iz drugih virov državnega proračuna.
3.2. Merila, po katerih se bodo ocenjevale vloge
Vloge bo ocenjevala ekspertna komisija,
imenovana s strani PCMG. Komisija bo v
postopku ocenjevanja dala prednost vlogam
kandidatov z boljšo numerično oceno, ki jo
predstavlja večje število zbranih točk.
Numerična ocena vloge, ki je lahko med
0 in 100 se izračuna iz ocen:
A) inovativne zmožnosti nosilca invencije
in/ali inovacije, ki je lahko med 0 in 7;
B) poslovne zmožnosti nosilca invencije
in/ali inovacije za izvedbo dejavnosti projekta, ki je lahko med 0 in 8 (v nadaljevanju:
ocena poslovne zmožnosti);
C) pričakovanega gospodarskega pomena projekta za Republiko Slovenijo, ki je
lahko med 0 in 5 (v nadaljevanju: ocena
gospodarskega pomena);
D) faze razvoja, v kateri se nahaja invencija in/ali inovacija, ki je lahko med 1 in 5.
Ocena vloge se izračuna tako, da se
seštejejo ocena inovativne zmožnosti nosilca patentov (A), ocena poslovne zmožnosti
(B) in ocena pričakovanega gospodarskega
pomena (C) ter se seštevek pomnoži z oceno faze razvoja (D). Formula za izračun numerične ocene projekta je:
Ocena projekta = (A + B + C) x D.
4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje v letu 2002 znaša:
– za nastope na splošnih in specializiranih sejmih 19,000.000 SIT;
– za patentno zaščito 10,000.000 SIT;
– za izdelavo prototipov 19,000.000
SIT.
Višine sofinanciranja izbranih vlog bodo
odvisne od višine razpoložljivih sredstev.
5. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2002.
6. Način prijave, razpisni rok in odpiranje vlog
Predlagatelji vlog morajo ob prijavi na
razpis predložiti:
– prijavni obrazec razpisne dokumentacije (obrazec A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, A3-1,
A3-2, A4, A5);
– podatke o projektu (obrazec B);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – (obrazec C);
– parafirano vsako stran vzorca pogodbe (obrazec D1, D3, D4);
– dokazila prijavitelja: odločba ali sklep
o registraciji, izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za gospodarske družbe, oziroma za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista, potrjenega od pristojne
izpostave DURS, ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja.
Poziv je odprt do porabe sredstev. O
porabi sredstev bodo zainteresirani obveščeni
prek
spletne
strani
http://www.pcmg.si.
6.1. Vloge za sofinanciranje udeležbe
na sejmu MOS v Celju morajo biti poslane
na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
do 19. 7. 2002 (velja poštni žig do vključno
18. 7. 2002 ali oddaja v glavno pisarno
Pospeševalnega centra za malo gospodar-
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stvo najkasneje do 19. 7. 2002, do 15.
ure), v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj
– vloga za razpis za sofinanciranje razvoja
novih izdelkov in postopkov – nastop na
sejmu MOS v Celju« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Odpiranje prispelih vlog bo 22. 7. 2002.
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija. Komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog,
katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni 31. 7. 2002.
6.2. Vloge za sofinanciranje nastopa na
sejmu IENA v Nürnbergu morajo biti poslane na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do 19. 7. 2002 (velja poštni žig do
vključno 18. 7. 2002 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo najkasneje do 18. 7. 2002 do
15. ure), v zaprti ovojnici, z oznako »Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje
razvoja novih izdelkov in postopkov – nastop na sejmu IENA v Nürnbergu« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Odpiranje prispelih vlog bo 22. 7. 2002.
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija. Komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog,
katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni 31. 7. 2002.
6.3. Vloge za:
– sofinanciranje posamičnih nastopov na
splošnih in specializiranih sejmih doma in v
tujini,
– sofinanciranje patentnih zaščit,
– sofinanciranje izdelave prototipov izdelkov in poskusne izvedbe postopkov, morajo biti poslane na naslov: Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, ali oddane osebno v
glavni pisarni Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje razvoja novih izdelkov in postopkov«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Odpiranje teh vlog se bodo vršila mesečno, in sicer 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10.
10. in 7. 11. 2002.
Vloge morajo na PCMG prispeti en delovni dan pred odpiranjem vlog. Odpiranje
prejetih vlog vodi strokovna komisija. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Predlagatelji vlog bodo o izboru pisno
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija

Št.

Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletni strani
http://www.pcmg.si, ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
tel. 01/589-18-70, 01/589-18-70, faks
01/589-18-18.
Kontaktna oseba za javni razpis je Aleša
Kavčič, tel. 01/589-18-84, e-pošta: alesa.kavcic@pcmg.si
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Ob-71866
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 49/02) objavlja Občina
Trebnje
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje
za leto 2002
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Trebnje, v
skupni višini 9,000.000 SIT za leto 2002,
ki se bodo uporabila za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in
opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali
proizvoda in investicije v osnovna sredstva
podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je
prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine
Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud, morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj pet let po prejemu pomoči.
Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel
tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel
subvencije.
2. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00).
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji
smiselno upoštevajo.
Do subvencije niso upravičene družbe v
težavah.
3. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški
nakupa patentov, licenc),
– stroški svetovanja,
– stroški najetja, postavitve in delovanja
stojnice na sejmih in razstavah (samo za prvi
nastop na določenem sejmu ali razstavi).
4. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obrestne mere za posojila, katerih vrednost
naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odo-
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brijo pristojne bančne institucije in ustrezajo
namenom iz pravilnika, z rokom vračanja
največ 5 let.
Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, ki bodo sklenjene v tekočem letu, v enkratnem znesku
direktno na račun prejemnika subvencije, ta
pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves
čas odplačevanja kredita.
5. Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta
sredstva v proračunu in število prosilcev.
Višina subvencije se določi na podlagi
amortizacijskega načrta.
6. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna
posojila, ki ne presegajo 30% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec
mora podati izjavo, da ima najmanj 30%
zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire
za preostali znesek investicije.
7. Rok za vložitev vlog je 45 dni po dnevu objave tega razpisa.
Prosilec odda vlogo na sedežu Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga prejme
na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje (ga. Pekolj, ga. Sitar).
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo izpolnjene in oddane na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
8. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje
obrestne mere« mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– investicijski program ali poslovni načrt,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za samostojne podjetnike – potrdilo o plačanih davkih od Davčnega urada,
– za gospodarske družbe (ki imajo odprt žiro račun pri APP) – BON 2 od Agencije
za plačilni promet, imetniki transakcijskih računov – podatke o solventnosti imetnika poslovnega računa (potrdilo prosilci prejmejo na
banki, kjer imajo odprt transakcijski račun),
– finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe – bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2001,
– za samostojne podjetnike – odločbo DURS za leto 2001, kateri priložijo bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2001,
– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register,
– za samostojne podjetnike fotokopijo
priglasitvenega lista,
– za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, kopijo obrtnega dovoljenja,
– sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila ter amortizacijski načrt,
– dokazila glede na namen posojila:
– pri gradnji poslovnih prostorov:
gradbeno dovoljenje,
– pri nakupu opreme: račun ali predračun,
– pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitev kupoprodajne pogodbe.
9. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh po
sprejemu na občinskem svetu.
Občina Trebnje
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Ob-72195
Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
občini Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 3/01) in Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002 (Uradni
list RS št. 109/01) objavljamo
javni razpis o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva
I. Predmeti razpisa:
1. Okoljevarstveni program.
Skupna razpisana vsota je 6,380.000
SIT. Pogoji: stopnja koncentracije živali ne
sme presegati 2 GVŽ na hektar.
– višina podpore za oddanega govejega
pitanca je za odkup 12.000 SIT po glavi,
– višina podpore za oddano ovco je za
odkup 2.500 SIT po repu,
– višina podpore za pašno pitanje volov
in telic za oddan odkup je 22.000 SIT po
glavi.
Razpis velja do porabe sredstev.
2. Regresiranje licenciranih plemenskih
ovnov in žrebcev.
Skupno razpisana vsota je 600.000 SIT.
– višina podpore za plemenskega žrebca po glavi je 180.000 SIT,
– višina podpore za plemenskega ovna
je 10.000 SIT po repu.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Podpora za izravnavo povečanih stroškov na območju z omejenimi možnostmi
pridelave – oddaljenost od trga.
Skupna razpisana vsota je 1,880.000
SIT.
– višina podpore je 0,4 SIT za oddan
liter mleka.
Razpis velja do porabe sredstev.
4. Podpore za delno pokrivanje prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja na višinskih in strmih kmetijah.
Skupna razpisana vsota je 1,660.000
SIT.
– višina podpore je do 2.000 SIT mesečno za eno osebo na višinski oziroma
strmi kmetiji.
Razpis velja do porabe sredstev.
5. Sofinanciranje malih melioracij.
Višina razpisanih sredstev je 700.000
SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do 20% vrednosti vloženih sredstev v melioracije kmetijskih zemljišč po predhodnih strokovnih navodilih KSS in predložitvijo dokazil o izvedbi.
Razpis velja do porabe sredstev.
6. Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti
– čebelarstvo.
Višina razpisanih sredstev je 320.000
SIT.
Upravičenci so registrirane čebelarske
družine. Namen podpore je zdravstveno varstvo čebeljih družin.
7. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in
izobraževanje.
Višina razpisanih sredstev je 770.000
SIT.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje
– izobraževanja v kmetijstvu in gozdarstvu,
– analiz vzorcev zemlje, krme,
– testiranje škropilnic,
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– kmetijsko pospeševalna dejavnost.
II. Upravičenci:
Na razpis lahko kandidirajo fizične ali
pravne osebe, ki imajo stalno bivališče in
sedež na območju občine Mozirje in ta sredstva na tem območju tudi koristijo.
Upravičenec lahko s posebnim pooblastilom ali pogodbo o sodelovanju pooblasti
pravno ali fizično osebo za uveljavitev razpisnih podpor.
Zahtevke za izplačilo sredstev z zahtevano dokumentacijo vlagajo upravičenci ali njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za
njihov račun.
III. Dokumentacija:
Za odobritev razpisnih podpor mora
upravičenec predložiti:
Pod točko 1:
– potrdilo področne KSS, da koncentracija živali ne presega 2 GVŽ/ha,
– dokument o odkupu živali (klavnični zapisnik).
Če uveljavlja podporo pooblaščenec, potrdi KSS na seznamu upravičencev, da koncentracija živali pri posameznih upravičencih ne presega 2 GVŽ na hektar.
Pod točko 2:
– potrdilo o licencirani živali, ki ga izda
pooblaščeni zavod,
– pozitivno mnenje KSS, da se vklaplja v
razvoj živinoreje v občini.
Pod točko 3:
– obračun oddanega mleka od organizatorja odkupa.
Pod točko 4:
– potrdilo o statusu višinske oziroma strme kmetije, ki ga izda UE,
– izjavo, da je kmetijstvo edini vir preživljanja, ki jo overi KSS,
– potrdilo o plačanih prispevkih SPIZ.
Pod točko 5:
– poročilo o izvedeni melioraciji, ki ga
napravi KSS,
– posestni list,
– vrisani posegi na kopiji katastrskega
načrta,
– računi za izvedeno delo,
– soglasje UE Mozirje (če gre za posege, ki to zahtevajo).
Pod točko 6:
– vrednoten program društva čebelarjev
za varstvo čebeljih družin.
Pod točko 7:
– vrednoten program dela,
– poročilo o izvedenem programu za
preteklo leto, če so že bila prejeta sredstva
iz občinskega proračuna za ta namen.
Upravičenci predložijo program dela za
tekoče leto, ob zaključku leta pa poročilo o
izvedenem programu.
IV. Rok za prijavo:
Razpis velja do porabe sredstev.
Rok za vložitev vlog je 30 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge z zahtevanimi dokazili vložite na
naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje – Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
V. Koriščenje sredstev:
Upravičenost zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo pri Občinskem svetu Občine Mozirje.
Namensko uporabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava.

V primeru nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik sredstva vrniti v roku 15 dni
od ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti za ves čas koriščenja sredstev.
Občina Mozirje
Občinska uprava
Št. 350-05-5/00-3
Ob-71998
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in sklepa Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica št. 465-02-16/02 z dne 21. 3. 2002
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zemljišč
za gradnjo
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča
na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:
A) gradbene parcele za obrtno dejavnost:
– št. 1 v predvideni površini 694 m2,
– št. 2 v predvideni površini 791 m2,
– št. 3 v predvideni površini 797 m2,
– št. 14 v predvideni površini 725 m2,
– št. 15 v predvideni površini 714 m2,
– št. 16 v predvideni površini 692 m2;
B) gradbene parcele za enodružinsko
stanovanjsko gradnjo kombinirano s poslovno dejavnostjo:
– št. 17 v predvideni površini 429 m2,
– št. 20 v predvideni površini 625 m2.
Ocenjena vrednost zemljišča pod točko
A in točko B znaša 5.334 SIT/m2. V ceni ni
zajet strošek spremembe namembnosti
zemljišča in sorazmerni del stroškov izgradnje komunalne infrastrukture na območju
cone.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače pravne in fizične osebe.
3. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati
na transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica, št. 01000-0100014067, varščino v višini 1,000.000 SIT. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po končanem izboru najugodnejših ponudnikov.
4. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od
8. do 12. ure.
5. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami,
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji, je potrebno dostaviti na naslov prodajalca najkasneje do petka, 28. 6. 2002 do 12. ure, v
zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – zemljišča na območju Obrtne cone Solkan – I.
faza – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6.
2002 ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica.
6. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Mestna občina
Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe
javne licitacije v primeru, da se za isto zemljišče prijavi več ponudnikov z enako ponujeno ceno.
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7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 7 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Izbrani ponudnik mora zgraditi objet
najkasneje v roku treh let od podpisa pogodbe, sicer bo sklenjena kupoprodajna pogodba prenehala veljati.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske
javne službe Mestne občine Nova Gorica,
Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35, faks
05/302-12-33.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 465-03-23/00
Ob-72174
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica, objavlja na
podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 20. člena
Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči (Uradne objave, št. 9/99)
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča parc. št. 385/2 k.o. Nova
Gorica
1. Predmet prodaje: nepozidano stavbno
zemljišče parc. št. 385/2 travnik 1360 m2 in
neplodno 56 m2 k.o. Nova Gorica.
Ocenjena vrednost zemljišča znaša
14,132.100 tolarjev.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup zemljišča po načelu ogledano
– kupljeno;
b) ponudbe za nakup zemljišča morajo
vsebovati naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen naslov;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30
dni;
– rok za plačilo kupnine ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini;
c) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače pravne in fizične osebe.
4. Poslovno stanovanjski objekt je izbrani ponudnik dolžan zgraditi najkasneje
v roku treh let šteto od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe, sicer bo sklenjena kupoprodajna pogodba prenehala veljati.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na
transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica, št. 01000-0100014067, varščino v
znesku 2,000.000 SIT. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v 15 dneh po zaključku javnega razpisa.
6. Pisne ponudbe s prilogami iz 2. točke tega razpisa je treba poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali dostaviti osebno
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica, tako,
da bo prispela po pošti oziroma osebno
oddana v vložišče, soba št. 38/I, najpozneje do vključno 4. julija 2002 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti označene z oznako:

Št.

»Javni razpis – Nepozidano stavbno zemljišče v Novi Gorici – Ne odpiraj« in naslovom ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
10. julija ob 13.30, v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica.
8. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bodo prispele po tem roku ali bodo nepravilno
označene, bo komisija štela kot neveljavne
in jih bo izločila.
9. Kupec zemljišča mora plačati kupnino v celoti najkasneje v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe. Vse davke in druge stroške v zvezi s prodajo zemljišča nosi kupec.
10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
11. Če se izbrani ponudnik v roku 8 dni
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe,
se šteje, da je odstopil od ponudbe. Uspeli
ponudnik, ki odstopi od svoje ponudbe, izgubi pravico do povračila varščine.
12. Dodatne informacije lahko dobite pri
Službi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica, pri Stojanu Vičiču, tel. 05/135-01-35 oziroma faks
05/21-233.
Mestna občina Nova Gorica

Javne dražbe
Št. 1924/2002
Ob-71931
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, v skladu s
sklepom 3. redne seje nadzornega sveta
Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada Maribor z dne 6. 11. 2001 razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih garaž v
kompleksu Gradišče – Hutter blok:
1. garaža št. 1 v objektu Prešernova ul.
11 v izmeri 15 m2,
2. garaža št. 2 v objektu Prešernova ul.
11 v izmeri 15 m2,
3. garaža št. 3 v objektu Prešernova ul.
11 v izmeri 15 m2,
4. garaža št. 4 v objektu Prešernova ul.
11 v izmeri 15 m2,
5. garaža št. 5 v objektu Ul. heroja Staneta 4 v izmeri 15 m2,
6. garaža št. 6 v objektu Ul. heroja Staneta 4 v izmeri 15 m2,
7. garaža št. 7 v objektu Ul. heroja Staneta 4 v izmeri 15 m2,
8. garaža št. 8 v objektu Ul. heroja Staneta 4 v izmeri 15 m2,
9. garaža št. 9 v dvoriščnem objektu kurilnica v izmeri 19 m2,
10. garaža št. 10 v dvoriščnem objektu
– kurilnica v izmeri 19 m2,
11. garaža št. 11 v dvoriščnem objektu
– kurilnica v izmeri 19 m2,
12. garaža št. 12 v dvoriščnem objektu
– kurilnica v izmeri 19 m2,
13. garaža št. 13 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 20 m2,
14. garaža št. 14 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
15. garaža št. 15 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
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16. garaža št. 16 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
17. garaža št. 17 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 20 m2,
18. garaža št. 18 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
19. garaža št. 19 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 20 m2,
20. garaža št. 20 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
21. garaža št. 21 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
22. garaža št. 22 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
23. garaža št. 23 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
24. garaža št. 24 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2,
25. garaža št. 25 v dvoriščnem delu –
kurilnica v izmeri 19 m2.
Izklicna cena vsake posamezne nepremičnine je 1,500.000 SIT.
Predkupno pravico imajo lastniki oziroma najemniki stanovanj v večstanovanjskem
objektu »Hutter blok«.
Vse garaže so trenutno zasedene. V zvezi s tem dejstvom seznanja prodajalec potencialne kupce z naslednjim:
– pri pristojnem sodišču v Mariboru so
vložene sodne odpovedi vsem dosedanjim
najemnikom, ki imajo za garaže sklenjene
najemne pogodbe in tudi tistim najemnikom,
ki so v obstoječa najemna razmerja vstopili
kasneje;
– predaja garaž kupcem v posest bo
možna, ko bodo zaključeni izpraznitveni postopki oziroma realizirane izpraznitvene izvršbe – prodajalec ocenjuje, da bo to možno v roku enega leta;
– štiri garaže uporabljajo osebe, ki za
uporabo garaž nimajo pravnega naslova v
obliki najemne pogodbe oziroma druge listine – zoper te osebe so vložene tožbe za
izpraznitev in predajo garaž lastniku.
Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo v prostorih Instituta informacijskih znanosti, Prešernova ul. 17 v
Mariboru – dvorana 103, v I. medetaži, dne
28. 6. 2002 ob 9. uri. Informacije dobite na
podjetju GIM d.o.o., Maribor, Miklošičeva
ul. 4, od ponedeljka do petka med 9. in 13.
uro ter po telefonu 02/252-42-51 - ga. Verdnik, ki je tudi pooblaščeno za izvedbo javne dražbe.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom za pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki najmanj 3 dni pred izvedbo licitacije vplačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun GIM
d.o.o., Maribor – št.: 25100-9700479144.
Pri plačilu varščine je potrebno navesti številko garaže za katero je varščina plačana.
K javni dražbi lahko pristopijo interesenti, ki
predložijo potrdilo o plačilu varščine. Pravne osebe morajo predložiti še potrdilo o
registraciji podjetja in pooblastilo za zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora v roku 8 dni skleniti z lastnikom prodajno
pogodbo ter plačati preostali del kupnine
na sledeč način: 70% kupnine v roku 30 dni
od dneva javne dražbe in 20% kupnine ob
predaji nepremičnine v posest. Če uspešen
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dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe in
plačal celotne kupnine v določenem roku,
bo prodaja razveljavljena, plačana varščina
pa zapade v korist prodajalca. Kupec je
dolžan plačati prometni davek, stroške overitve pogodbe in stroške prepisa. Interesentom, ki ne uspejo na javni dražbi, se
varščina vrne v 5 dneh po opravljeni dražbi.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 461-01-3/02
Ob-71938
Na podlagi 34. člena Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja
z državnim premoženjem (Uradni list RS,
št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi Sklepa
Vlade Republike Slovenije o potrditvi programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
za
leto
2002/03,
št.
400-22/2000-6 z dne 6. 2. in 7. 2. 2002,
objavlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, faks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja zasedenih neopremljenih
poslovnih prostorov,
b) kraj: Ljubljana, Nazorjeva 1,
c) vrsta nepremičnine: neopremljeni poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe (Flex bar), v izmeri 65 m2,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Izklicna cena nepremičnine je
20,500.000 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 200.000 SIT.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih (8) dni od podpisa pogodbe na ŽR št.:
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-84600102. Položena
kavcija se šteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne
cene
na
ŽR
št.:
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-84600102, in sicer:
2.050.000,00 SIT. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
9. Ogled nepremičnine je možen 20. 6.
2002 od 17. do 18. ure, v prostorih Flex
bar.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji:
a) dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za pravne osebe in s.p.),
– registracijo podjetja,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: v ponedeljek, 1. 7. 2002 ob 10.
uri, v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 923-01-605-01/2002
Ob-71955
Na podlagi 33. in 34. člena Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št.
47/01 in 62/01) objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce
javno dražbo
za prodajo rabljenega kombiniranega
vozila, in sicer: VW transporter, 2460 ccm,
letnik 1993, 163972 prev. km, bele barve.
1. Javna dražba bo potekala 1. 7. 2002
ob 10. uri, na Uradu za priseljevanje in
begunce, Riharjeva 38, Ljubljana. Opravljala se bo ustno.
2. Kavcijo v višini 10% izklicne cene je
potrebno položiti pred začetkom dražbe
na ŽR št. 50100-630-10014, s sklicem
na številko 18 15202-7201001-1514, z
navedbo namena nakazila »varščina za vozilo«.
3. Pogoj za sodelovanje na dražbi je
potrdilo o plačani kavciji.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo po končani dražbi kavcija vrnjena v roku 30 dni brez obresti.
5. Izklicna cena vozila je 630.000 SIT,
najnižji znesek njenega višanja pa je
10.000 SIT.
6. Vozilo se proda najboljšemu ponudniku na javni dražbi.
7. Prodaja bo potekala po načelu »videno – kupljeno«. Poznejših reklamacij ne
bomo upoštevali.
8. Rok plačila kupnine je 8 dni od sklenitve
pogodbe
na
ŽR
št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7201001-1514. Davek na promet
vozila in stroške prepisa plača kupec.
9. Pogodba bo izbranemu dražitelju predložena v podpis najkasneje v 15 dneh po
opravljeni dražbi, uspeli dražitelj pa jo mora podpisati najkasneje v 5 dneh od prejema. Pogodba je sklenjena, ko izda o njej
soglasje Vlada Republike Slovenije. Predaja vozil se opravi takoj po sklenitvi pogodbe in izvršenih plačilih.
10. Ogled vozila je možen na lokaciji
javne dražbe 1. 7. 2002 od 9. do 10. ure.
11. Informacijo o tem kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe bo dala kontaktna oseba prodaje Franc Brlek, tel. 01/28-33-662.
Urad Vlade Republike Slovenije
za priseljevanje in begunce

Su-3/02-10
Ob-72079
Na podlagi 32. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01) ter 33. in 34. člena Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni
list RS, št. 47/01 in 62/01) razpisuje
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana,
javno dražbo
za prodajo rabljenih osebnih
avtomobilov
Osebna vozila znamke:
– Renault Megane Classic 2.0 RT,
1998 ccm, letnik 1997, prevoženih
73.000 km, reg. št. E5-09H, izklicna cena
1,240.000 SIT,
– Renault Megane Classic 2.0 RT,
1998 ccm, letnik 1997, prevoženih
79.300 km, reg. št. 86-11S, izklicna cena
1,284.000 SIT,
– Renault Megane 1.6 RT, 1598 ccm,
letnik 1998, prevoženih 105.000 km, reg.
št. 54-32F, izklicna cena 1,056.000 SIT,
– Renault Laguna 3.0 V6, 2963 ccm,
letnik 1996, prevoženih 107.920 km, reg.
št. LJ K1-737, izklicna cena 1,543.000
SIT.
Vsa vozila so registrirana in v voznem
stanju.
Prodaja po sistemu videno-kupljeno.
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT kot
najnižjim zneskom višanja.
Plačilo kupnine bo uspešni dražitelj izvršil na ŽR Izvrševanje proračuna RS, Ljubljana, št.: 50100-630-100014, sklic na št.
18 13110-7201001-02, in sicer bo celotno kupnino poravnal najkasneje v 8 dneh
po sklenjeni pogodbi.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine, plačilu davka na motorna
vozila ter stroškov prepisa.
Javna dražba bo 1. julija 2002 ob 9.
uri, v razpravni dvorani Ustavnega sodišča,
I. nadstropje, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
kavcijo za vozilo, ki ga bodo dražili, in sicer
v višini 10% izklicne cene. Kavcijo se nakaže na žiro račun Izvrševanje proračuna
RS, Ljubljana, št. 50100-630-10014, sklic
na št. 18 13110-2920000-02, namen
vplačila: varščina za javno dražbo vozil.
Po končani javni dražbi se kavcijo vrne
neuspelim dražiteljem, in sicer najkasneje
v 5 delovnih dnevih od dneva dražbe, brez
obresti.
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo osebni avtomobil, ki je predmet dražbe, in sicer 1. julija 2002, med 8. in 8.50,
pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, v Ljubljani, kjer
bodo dobili tudi vsa pojasnila.
Dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačilu kavcije, dokazilo o plačilu davkov in prispevkov, pravne osebe pa
tudi dokazilo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov ter pooblastilo za
zastopanje.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Razpisi delovnih
mest
Ob-71957
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
razpisuje prosto delovno mesto
višji knjižničar - delo na izposoji.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– VI. stopnja izobrazbe,
– licenca za vnos podatkov v COBISS,
– opravljen tečaj za izposojo,
– znanje tujega jezika,
– zaželene delovne izkušnje in opravljen strokovni izpit.
Delovno mesto razpisujemo za določen čas, od 1. 9. 2002 dalje za leto dni s
polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusno delo traja tri mesece.
Ponudbe z življenjepisom in dokzaili o
izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Pravna fakulteta,
Kadrovska služba, Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana.
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Št. 7.5-123/02
Ob-71959
Regijski pospeševalni center Posavje,
zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško, katerega ustanoviteljice so Občina Brežice,
Občina Krško in Občina Sevnica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Regijskega pospeševalnega centra Posavje.
Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja malega gospodarstva,
– da ima opravljeno izobraževanje za
svetovalca lokalnega razvoja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada aktivno en tuj svetovni
jezik,
– da obvlada delo z osebnim računalnikom.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti
dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis ter svojo
zamisel programa razvoja dejavnosti Regijskega pospeševalnega centra Posavje
in ukrepov za dosego programskih ciljev.
Upravni odbor Regijskega pospeševalnega centra Posavje izbere kandidata za
direktorja zavoda na osnovi presoje posameznih razpisnih pogojev in možnostih za
pridobitev posameznega pogoja.
Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Regijski pospeševalni center Posavje, Bohoričeva 9, 8270 Krško, z oznako “za
razpis direktorja - ne odpiraj”.

Št.

Upravni odbor Regijskega pospeševalnega centra Posavje bo opravil izbor v 15
dneh po zaključku razpisa in o svojem
izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja
pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.
Regijski pospeševalni center Posavje
Št. 218
Ob-72100
Mestna občina Velenje razpisuje prosto delovno mesto
svetovalca župana za vodenje projektov in nadzor
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetna izobrazba tehnične
smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali 2000 in programa MS
Office 97 ali 2000,
– znanje najmanj enega tujega jezika,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o
delavcih v državnih organih.
Od kandidata se pričakuje samostojno
vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših
projektnih skupinah na področju lokalnih
gospodarskih javnih služb.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom.
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-71981
Na podlagi določb 33. in 73. člena
Statuta ter sklepa generalnega direktorja
z dne 9. 5. 2002, Klinični center Ljubljana razpisuje
delovno mesto pomočnika generalnega direktorja za komercialne zadeve.
Za pomočnika generalnega direktorja
za komercialne zadeve lahko kandidira
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval pomočnika za komercialne zadeve za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525
Ljubljana, s pripisom “za razpisno komisijo
za delovno mesto pomočnika generalnega
direktorja za komercialne zadeve”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
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Druge objave
Ob-72159
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/01) Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana, razpisuje
sofinanciranje svetovanja in projektov na
področju varstva potrošnikov v letu 2002
– za obdobje julij – december 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo vlagatelji
I. Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
svetovanja in projektov na področju varstva
potrošnikov v letu 2002 po naslednjih sklopih:
Sklop A – svetovanje na področju varstva
potrošnikov na nacionalni ravni za obdobje
julij – december 2002
Sklop B – svetovanje na področju varstva
potrošnikov na regionalni ravni za obdobje julij
– december 2002
Sklop C – specializirano svetovanje na področju varstva potrošnikov in sicer na stanovanjskem in zdravstvenem področju na nacionalni ravni za obdobje julij – december 2002
Sklop D – projekti na področju varstva
potrošnikov
Vlagatelji se lahko prijavijo na enega ali več
sklopov.
II. Pogoji in merila
Vsi vlagatelji morajo poleg splošnih pogojev razpisa izpolnjevati tudi pogoje za posamezen sklop na katerega se prijavljajo.
a) Splošni pogoji razpisa:
– izpolnjene obveznosti do Urada RS za
varstvo potrošnikov iz leta 2001 (preveri Urad
RS za varstvo potrošnikov),
– vpis v register društev oziroma sodni register (izpisek iz ustreznega registra iz letošnjega leta).
b) Posebni pogoji razpisa in merila:
Sklop A) svetovanje na področju varstva
potrošnikov na nacionalni ravni za obdobje
julij – december 2002
Pogoji:
1. vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v
register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov;
2. vlagatelj mora nuditi opravljanje splošne
svetovalne dejavnosti po telefonu, klasični in
elektronski pošti za vso Slovenijo 40 ur tedensko, od tega vsaj 24 ur po telefonu;
3. svetovalci/svetovalke morajo biti univ.
dipl. pravniki/pravnice, pri čemer mora imeti
vlagatelj sklenjeno odplačno pogodbeno razmerje s svetovalci/svetovalkami za 40 ur tedensko;
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4. vlagatelj mora razpolagati s prostori, v
katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost;
5. vlagatelj mora razpolagati z vsaj 2 telefonskima linijama in aktivno elektronsko pošto.
Merila
Največje možno število doseženih točk je
100.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. reference vlagatelja in načrt informiranja
potrošnikov:
– število let opravljanja svetovanja: maks.
10 točk,
– aktivno članstvo v mednarodnih potrošniških organizacijah 10 točk,
– dejavnost na področju varstva potrošnika 10 točk,
– javno delovanje oziroma razpoznavnost
na nacionalni ravni 10 točk,
– načrt informiranja potrošnikov o izvajanju, oblikah in obsegu svetovalnih storitev 10
točk;
skupaj: maks. 50 točk;
2. sredstva, ki jih dobi vlagatelj iz drugih
neprofitnih in neodvisnih virov, namenjenih izvajanju svetovanja;
skupaj: maks. 30 točk;
3. več dodatnega svetovanja;
skupaj: maks. 20 točk.
Okvirna višina sredstev za ta sklop je
6,000.000 SIT. Vsak vlagatelj, ki bo izpolnil
pogoje, bo točkovan na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji. Točke pridobljene pri posameznem merilu se seštejejo,
vlagatelji pa razvrstijo glede na zbrano število
točk. Izbran bo vlagatelj, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora doseči vsaj
50% možnih točk. Če bo več vlagateljev doseglo enako najvišje število točk, bo sofinanciran vlagatelj, ki opravlja svetovanje dlje časa.
Sklop B) svetovanje na področju varstva
potrošnikov na regionalni ravni za obdobje julij
– december 2002
Pogoji:
1. vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v
register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov;
2. vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi
kadri za opravljanje te dejavnosti. Svetovalci/svetovalke morajo dokazati vsaj VI. stopnjo
izobrazbe. Kolikor svetovalci/svetovalke niso
univ. dipl. pravniki/pravnice in imajo izobrazbo VI. stopnje, mora imeti vlagatelj sklenjeno
odplačno pogodbeno razmerje z univ. dipl.
pravnikom/pravnico, ki sodeluje v svetovalni
dejavnosti vlagatelja in zagotavlja strokovno
podporo vsaj za 10 ur tedensko. Izjemoma
lahko imajo svetovalci/svetovalke izobrazbo
V. stopnje, če vlagatelj, ki se poteguje za sredstva iz razpisa, neprekinjeno izvaja svetovalno
dejavnost vsaj tri leta zapored, ter ima sklenjeno odplačno pogodbeno razmerje z univ. dipl.
pravnikom/pravnico, ki sodeluje v svetovalni
dejavnosti vlagatelja in zagotavlja strokovno
podporo vsaj 20 ur tedensko;
3. umeščenost v regije (gre za regije, ki jih
predvideva Nacionalni program varstva potrošnikov) in podpora lokalne skupnosti: vlagatelj
mora izkazati podporo vsaj 1/4 občin v regiji
in imeti zagotovljeno sofinanciranje vsaj 1/4
občin v regiji;
4. vlagatelj mora razpolagati s prostori, v
katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost;
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5. vlagatelj mora zagotavljati opravljanje
splošne svetovalne dejavnosti za celotno regijo: osebno, po telefonu, klasični in elektronski
pošti 40 ur tedensko, od tega vsaj 16 ur
osebno. Osebno svetovanje mora izvajati na
vsaj 2 lokacijah (občinah) v regiji, na vsaki od
izbranih lokacij vsaj 8 ur osebnega svetovanja
tedensko.
Merila
Največje možno število doseženih točk je
100.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. doseganje sofinanciranja svetovanja iz
drugih finančnih virov;
skupaj: maks. 40 točk;
2. reference vlagatelja in načrt informiranja
potrošnikov:
– število let opravljanja svetovanja: maks.
8 točk,
– dejavnost pri lokalno izstopajočih problemih na področju varstva: 8 točk,
– načrt informiranja potrošnikov v regiji o
izvajanju, oblikah in obsegu svetovalnih storitev: 8 točk,
– javno delovanje, vidnost organizacije na
lokalni ravni: 6 točk;
skupaj: maks. 30 točk;
3. strokovno usposabljanje svetovalcev/svetovalk na področju varstva potrošnikov in delovne izkušnje svetovalcev in
svetovalk na področju svetovanja potrošnikom:
– svetovalec/svetovalka, ki ima več kot 2
leti izkušenj s svetovanjem: 2 točki,
– vsako strokovno usposabljanje svetovalca/svetovalke s področja varstva potrošnikov
v obdobju zadnjih petih let: 2 točki;
skupaj: maks. 20 točk;
4. doseganje višje strokovne izobrazbe
svetovalcev in svetovalk od zahtevane v:
– vsi svetovalci/svetovalke skupaj dosegajo VII. stopnjo izobrazbe: 5 točk,
– vsi svetovalci/svetovalke imajo naslov
dipl. jur. ali univ. dipl. jur.: 5 točk;
skupaj: maks. 10 točk.
Okvirna višina sredstev za ta sklop je
12,000.000 SIT. V eni regiji bodo sredstva
dodeljena samo enemu vlagatelju in sicer
tistemu, ki bo dosegel največje število točk.
Vlagatelj se lahko poteguje za sredstva samo v tisti regiji, kjer je vlagatelj registriran.
Vsak vlagatelj, ki bo izpolnil pogoje, bo točkovan na podlagi meril, določenih v razpisni
dokumentaciji, pri čemer je izločitveni kriterij naslednji: vlagatelj, ki ne doseže minimalno 20% celotnega proračuna svetovalne dejavnosti iz drugih virov financiranja, se izloči
iz nadaljnje obravnave. Točke pridobljene
pri posameznem merilu se seštejejo, vlagatelji pa razvrstijo glede na zbrano število
točk. Znesek posameznemu vlagatelju se
izračuna upoštevajoč dosežene točke in razpoložljiva sredstva. Sofinancirani bodo tisti
vlagatelji, ki bodo dosegli najmanj 50% možnih točk.
Znesek, ki ga prejme posamezni prejemnik se izračuna:

dk =
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N
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D = višina razpoložljivih sredstev
t = točke, ki jih je dosegel vlagatelj
z = vlagateljeva zaprošena sredstva
d = višina dejanskih sredstev, ki jih prejme
posamezen vlagatelj
Sklop C) specializirano svetovanje na področju varstva potrošnikov in sicer na stanovanjskem in zdravstvenem področju na nacionalni ravni za obdobje julij – december 2002.
Pogoji:
1. vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v
register potrošniških organizacij Urada za varstvo potrošnikov;
2. vlagatelji morajo nuditi opravljanje specializirane svetovalne dejavnosti osebno, po
telefonu, klasični in elektronski pošti za vso
Slovenijo vsaj 20 ur tedensko;
3. svetovalci/svetovalke za specializirano
svetovanje morajo imeti najmanj VII. stopnjo
izobrazbe in znanja in izkušnje na področju, ki
je predmet specializiranega svetovanja. Zagotovljeno morajo imeti tudi podporo univ.dipl.
pravnika / pravnice;
4. vlagatelj mora razpolagati s prostori, v
katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost;
5. vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo.
Merila
Največje možno število doseženih točk je
100.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. vsebinski načrt izvajanja specializiranega svetovanja;
skupaj: maks. 40 točk;
2. reference vlagatelja:
– dosedanje delo in izkušnje na področju
specializiranega svetovanja: 10 točk,
– načrt informiranja potrošnikov o izvajanju, oblikah in obsegu svetovanja: 5 točk,
– realizirani projekti, ki zadevajo področje
specializiranega svetovanja: 10 točk,
– sodelovanje z javnimi in institucijami in
nevladnimi organizacijami v Sloveniji, ki sicer
delujejo na področju, ki je predmet specializiranega svetovanja: 5 točk,
– javno delovanje oziroma razpoznavnost:
5 točk,
– aktivno članstvo v mednarodnih organizacijah: 5 točk;
skupaj: maks. 40 točk;
3. drugi viri, namenjeni izvajanju specializiranega svetovanja;
skupaj: maks. 10 točk;
4. več dodatnega svetovanja;
skupaj: maks. 10 točk.
Okvirna višina sredstev za ta sklop je
6,000.000 SIT. Glede na omejena razpisana
sredstva, se bosta sofinancirala največ dva
vlagatelja, ki morata doseči najmanj 60% možnih točk. Sofinanciralo se bo tistega vlagatelja
za specializirano svetovanje na stanovanjskem
področju, ki bo dosegel največ točk izmed
prijavljenih za to področje in tistega vlagatelja
za specializirano svetovanje na zdravstvenem
področju, ki bo dosegel največ točk izmed
prijavljenih za to področje. Če bo več vlagateljev doseglo enako število točk bo imel prednost vlagatelj, ki opravlja specializirano svetovanje na posameznem področju dalj časa.
Znesek posameznemu vlagatelju se izračuna
upoštevajoč dosežene točke in razpoložljiva
sredstva.
Znesek, ki ga prejme posamezni prejemnik se izračuna:
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dk =

t k * zk
N

∑t z

*D

n n

n =1

D = višina razpoložljivih sredstev
t = točke, ki jih je dosegel vlagatelj
z = vlagateljeva zaprošena sredstva
d = višina dejanskih sredstev, ki jih prejme posamezen vlagatelj
Sklop D) Projekti na področju varstva
potrošnikov
D1 – na nacionalni ravni: priprava gradiv, akcij, seminarjev, delavnic, posvetov in
okroglih miz za izobraževanje, vzgojo, informiranje in širjenje zavesti potrošnikov na
področju javnih in finančnih storitev, prehrane ter na področjih direktiv EU, ki urejajo
varstvo potrošnikov;
D2 – na lokalni ravni: priprava gradiv,
akcij, seminarjev, delavnic, posvetov in
okroglih miz za vzgojo, informiranje, izobraževanje in širjenje zavesti potrošnikov na
področju javnih storitev;
D3 – analiza splošnih pogojev dodatnega pokojninskega zavarovanja na slovenskem trgu.
Pogoji:
1. na razpis se lahko prijavijo neprofitne
nevladne organizacije;
2. 20% sredstev mora vlagatelj zagotoviti iz lastnih sredstev ali drugih neprofitnih
virov.
Merila
Največje možno število doseženih točk
je 100.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. strokovna ocena vsebinskega načrta
projektne vloge in transparentnost porabe
sredstev;
skupaj: maks. 50 točk;
2. sposobnost vodenja projektov;
skupaj: maks. 25 točk;
3. sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvedbi projekta;
skupaj: maks. 10 točk;
4. seznanjanje ciljnih javnosti z rezultati
projekta;
skupaj: maks. 15 točk.
Okvirna višina sredstev je 14,586.164
SIT. Vse vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje,
bodo ocenjene na podlagi meril, določenih
v razpisni dokumentaciji, ki v skupnem seštevku štejejo 100 točk. Vloge bodo najprej
ocenjene po prvem merilu. Tiste vloge, ki
pri prvem merilu ne bodo dosegle nobene
točke, bodo ocenjene kot neprimerne.
Ostale vloge bo strokovna komisija ocenila
po nadaljnjih merilih in jih razvrstila glede na
doseženo število točk. Znesek posameznemu vlagatelju se izračuna upoštevajoč dosežene točke in razpoložljiva sredstva. Sofinancirani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge
bodo dosegle najmanj 60% možnih točk. V
primeru, da bo število vlagateljev, ki bodo
dosegli 60% glede na razpoložljiva sredstva
preveč, se bo sofinanciralo vlagatelje, ki bodo dosegli najmanj 70% možnih točk.
Znesek, ki ga prejme posamezni prejemnik se izračuna:

Št.

dk =

t k * zk
N

∑t z

*D

n n

n =1

D = višina razpoložljivih sredstev
t = točke, ki jih je dosegel vlagatelj
z = vlagateljeva zaprošena sredstva
d = višina dejanskih sredstev, ki jih prejme
posamezen vlagatelj
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirno 38,586.164 SIT, in sicer:
A – svetovanje na nacionalni ravni: okvirno
6,000.000 SIT,
B – svetovanje na regionalni ravni: okvirno
12,000.000 SIT,
C – specializirano svetovanje na nacionalni ravni: okvirno 6,000.000 SIT,
D – projekti na področju varstva potrošnikov: okvirno 14,586.164 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letu
2002.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in polni naslov
Vloge morajo biti poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 1. 7. 2002 do 10.
ure, na naslov Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana – sprejemna pisarna.
Vloge morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah, na hrbtni strani kuverte mora biti
navedba pošiljatelja, na prednji strani kuverte
mora biti razen naslova iz prvega odstavka te
točke še označba “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje svetovanja in projektov na področju varstva potrošnikov v letu 2002.” Vlagatelj
mora obvezno označiti za kateri sklop javnega
razpisa (A, B, C, D) se prijavlja. Če se vlagatelj
prijavlja na več sklopov razpisa oziroma v okviru enega sklopa prijavlja več vlog (kjer je to
možno) mora vsako vlogo oddati v svoji kuverti.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo odpirala vloge 1. 7. 2002 ob 10.30,
v prostorih Urada za varstvo potrošnikov, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 28, Ljubljana.
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
predložene. Prepozne in nepravilno označene vloge se zavrnejo in v zaprtem stanju vrnejo
pošiljateljem. Vloge, ki ne bodo v skladu s
predmetom razpisa, se izločijo iz nadaljnjega
postopka.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse
vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Vlagatelj, ki v postavljenem roku ne bo na
zahtevo komisije oziroma neposrednega uporabnika predložil zahtevanih dokumentov, bo
izločen iz nadaljnje obravnave.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Potencialni prejemniki bodo v roku 45 dni
od odpiranja vlog z vročitvijo pisnega sklepa
obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo
potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 6. nadstropje, kontaktna oseba je Marcela Uršič,
tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-71983
Kompas Consulting, d.d. - v stečaju, Dvoržakova 11a, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata
javno zbirnje ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
– do Antona Bizjaka, Slovenska 9a, Ljubljana. Terjatev v znesku 2,860.227 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 21. 11.
1996 dalje temelji na pravnomočni sodbi. Izhodiščna cena za prodajo je 2,000.000 SIT,
– do Deana Premika, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, Zvonke Berčič, Ribniška ulica 25,
Ljubljana in Fani Župevec Hiti, Ig 96, Ig v
znesku 1.442,240.661 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 5. 1996 dalje. Glede obstoja terjatve je v teku pravda. Izhodiščna cena za prodajo je 771,120.330 SIT.
Pogoji: ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne cene in ki bodo
prispele najkasneje do vključno 1. 7. 2002 in
za katere bo do tega datuma vplačana varščina v višini 10% od izhodiščne cene.
Varščina se vplača v tolarski protivrednosti
na žiro račun prodajalca Kompas Consulting,
d.d., - v stečaju, 1000 Ljubljana, številka
50102-690-920217.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju prej navedenih pogojev pošljite v zaprtih kovertah z
oznako “Ponudba Kompas” na naslov: Odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, 1000
Ljubljana.
Prodajalec ne jamči izterljivosti terjatev.
Javno odpiranje ponudb bo na Okrožnem
sodišču v Ljubljani in to 3. 7. 2002 ob 14. uri
v sobi 307, 3. nadstropje.
Varščina se ne obrestuje. Plačana varščina bo upoštevana v kupnini. Ponudniki bodo
o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh.
Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino, a ne
bodo izbrani kot kupci, bo varščina vrnjena v
treh dneh po opravljeni izbiri.
Izbrani kupec mora skleniti kupoprodajno
pogodbo v 10 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži vplačano varščino, morebitni presežek kupnine pa brezobrestno vrne ponudniku.
Kupec je dolžan plačati kupnino najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Terjatev
preide na kupca šele po plačilu celotne kupnine.
Kupci ne morejo biti osebe, ki so navedene v prvem in drugem odstavku 153. člena
ZPPSL. Vsak ponudnik mora pred odpiranjem
ponudb predložiti izjavo, overjeno po notarju,
v skladu z določbo četrtega odstavka 153.
člena ZPPSL.
Kompas Consulting, d.d., v stečaju,
Ljubljana
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Št. 15/1-214-33/2002
Ob-72190
1D SRGODJL WUHWMHJD RGVWDYND RGORþEH ãW -18/2002-5, Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto in tretjega
RGVWDYNDþOHQD=DNRQDRWHOHNRPXQLNDFLMDK – ZTel-1 (Uradni list RS, št. 30/01) Telekom Slovenije d.d. objavlja popravek
YHOMDYQRVWLGHODFHQLNDSRGWRþNDPDLQREMDYOMHQHJDY8U/LVWXãW]GQH3ROHJWHJD7HOHNRP6ORYHQLMH
d.d. objavlja
SRSUDYHNGHODFHQLNDSRGWRþNR objavljenega v Ur. Listu št. 49 z dne 7. 6. 2002.
ZaGHOFHQLNDSRGWRþNDPDLQYHOMD
•

'RYNOMXþQRGQHYHOMDMR]DSRVWDYNLLQ v ceniku cene in opombe kot so veljale do 1.6.2002, kar pomeni, da:
SULGRVWRSXSUHNRWHOHIRQVNHJDRPUHåMDGRSRQXGQLNRYLQWHUQHWVWRULWHYSUHNRYVWopne številke
[[[[[YHOMDGRYNOMXþQRFHQD]DY]SRVWDYLWHY]YH]HYREOLNL

Postavka
7RþND

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
z davkom

8.1.1.
9]SRVWDYLWHY]YH]H]RPUHåMHP
vsaka zveza
5,25
Opomba: Cena SRGSRVWDYNRVH]DUDþXQDQDURþQLNXQDURþQLãNHJDSULNOMXþND
•

6,30

SUL GRVWRSX SUHNR WHOHIRQVNHJD RPUHåMD GR SRQXGQLNRY LQWHUQHW VWRULWHY SUHNR YVWRSQH ãWHYLONH  [[ [[ [ YHOMD GR
YNOMXþQRRSRPEDNLGHILQLUDQDþLQREUDþXQDYDQMDSURPHWD REUDþXQDYDQMHNRWSUHG YREOLNL
ª3URPHWVH]DUDþXQDYDYþDVRYQLKLQWHUYDOLKNDWHULKWUDMDQMHMHL]UDþXQDQRQDUD]PHUMHPHGFHQRLPSXO]DREUDþXQVNH
HQRWH  6,7  LQ FHQR  PLQXWH SURPHWD FHQD L] SRVWDYNH   &HQD þDVRYQHJD LQWHUYDOD MH  LPSXO]REUDþXQVND
HQRWD 6,7 NLVH]DUDþXQDRE]DþHWNXþDVRYQHJDLQWHUYDOD©
QDPHVWRRSRPEHNLYHOMDRGYNOMXþQRGDOMH
ª2EUDþXQVNDHQRWD]DREUDþXQWUDMDQMD]YH]YSURPHWXQDãWHYLONH[[[[[MHþDVRYQLLQWHUYDONLSUHGVWDYOMD 1 minuto
WDNRYþDVXYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYHNRWWXGLYþDVXPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYH=DUDþXQDVHYVDN]DþHWLþDVRYQL
interval.«

&HQH LQ RSRPEH NL VR ELOH REMDYOMHQH Y 8U /LVWX ãW  ] GQH  SRG WRþNDPD  LQ  VWRSLMR Y YHOMDYR ] dnem
22.6.2002 in so naslednje:

Postavka
7RþND

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
Z davkom

8.

DOSTOP DO PONUDNIKOV INTERNET STORITEV

8.1.

'RVWRSSUHNRWHOHIRQVNHJDRPUHåMDGRSRQXGQLNRYLQWHUQHWVWRULWHYSUHNRYVWRSQHãWHY ilke 0880 xx xx x

8.1.2.

3ULNOMXþQLQD

za vsako vstopno številko

290.861,30

349.033,56

8.1.3.

1DURþQLQD

za vsako vstopno številko

26.848,70

32.218,44

8.1.4.

Cena minute prometa
-YþDVXYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYH
-YþDVXPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYH

minuta
minuta

1,53
0,85

1,84
1,02

OPOMBA:

ýDVYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYHREGHODYQLNLKPHGLQXUR
ýDVPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYHREGHODYQLNLKRGGRXUHREQHGHOMDKGUåDYQLKSUD]QLNLKLQ]
zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure.
&HQDSRGSRVWDYNRVH]DUDþXQDSRQXGQLNXLQWHUQHWVWRULWHY

8.2.

'RVWRSSUHNRWHOHIRQVNHJDRPUHåMDGRSRQXGQLNRYLQWHUQHWVWRULWHYSUHNRYVWRSQHãWHYLONH[[[[[

8.2.2.

3ULNOMXþQLQD

za vsako vstopno številko

290.861,30

349.033,56

8.2.3.

1DURþQLQD

za vsako vstopno številko

26.848,70

32.218,44

8.2.4.

Cena minute prometa
-YþDVXYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYH
-YþDVXPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYH

minuta
minuta

1,89
1,05

2,27
1,26
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Postavka
7RþND
OPOMBA:

Naziv storitve

Št.

Enota mere
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Cena v SIT
brez davka
Z davkom

2EUDþXQVNDHQRWD]DREUDþXQWUDMDQMD]YH]YSURPHWXQDãWHYLONH[[[[[MHþDVRYQLLQWHUYDONL
SUHGVWDYOMDPLQXWRWDNRYþDVXYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYHNRWWXGLYþDVXPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYH
=DUDþXQDVHYVDN]DþHWLþDVRYQLLQWHUYDO
ýDVYHþMHSURPHWQHREUHPHQLWYHREGHODYQLNLKPHGLQXUR
ýDVPDQMãHSURPHWQHREUHPHQLWYHREGHODYQLNLKRGGRXUHREQHGHOMDKGUåDYQLKSUD]QLNLKLQ]
zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure.
Cena pod pRVWDYNDVH]DUDþXQDQDURþQLNXQDURþQLãNHJDSULNOMXþND

3RSUDYHNREMDYOMHQHJD&HQLNDWHOHNRPXQLNDFLMVNLKVWRULWHYYQRWUDQMHPLQPHGQDURGQHPSURPHWXYWRþNDKLQ
10.2.2.3.:

Postavka
7RþND

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
z davkom

10.

GOVORNE STORITVE Z DODANO VREDNOSTJO

10.2.1.

Številka 090 –YNORSQDSRQRUQHWRþNH

10.2.1.3.

Cene klicev

10.2.1.3.1.
10.2.1.3.2.
10.2.1.3.3.
10.2.1.3.4.
10.2.1.3.5.
10.2.1.3.6.
10.2.1.3.7.
OPOMBA:

Kategorija 1
minuta
19,66
23,59
Kategorija 3
minuta
52,44
62,93
Kategorija 4
minuta
78,66
94,39
Kategorija 5
minuta
98,32
117,98
Kategorija 6
minuta
131,09
157,31
Kategorija 7
minuta
155,46
186,55
Kategorija 8
minuta
210,08
252,10
2EUDþXQVNDHQRWD]DREUDþXQWUDMDQMD]YH]MHþDVRYQLLQWHUYDONLSUHGVWDYOMDVHNXQG=DUDþXQDVHYVDN
]DþHWLþDVRYQLLQWHUYDO

10.2.2.

Avtomatski govorni odzivniki 090

10.2.2.3.

Cene klicev

10.2.2.3.1.
10.2.2.3.2.
10.2.2.3.3.
10.2.2.3.4.
10.2.2.3.5.
10.2.2.3.6.
OPOMBA:

Kategorija 2
minuta
40,00
48,00
Kategorija 4
minuta
78,66
94,39
Kategorija 5
minuta
98,32
117,98
Kategorija 6
minuta
131,09
157,31
Kategorija 7
minuta
155,46
186,55
Kategorija 8
minuta
210,08
252,10
2EUDþXQVNDHQRWD]DREUDþXQWUDMDQMD]YH]MHþDVRYQLLQWHUYDONLSUHGVWDYOMDVHNXQG=DUDþXQDVHYVDN
]DþHWLþDVRYQLLQWHUYDO
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-06-21102-264/2002-05 Ob-71936
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dević
Božene in njenih mladoletnih otrok Dević Danjele ter Dević Danjela, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Dević Boženi, roj. 21. 7. 1965 in njenim
mladoletnim otrokom Dević Danjeli, roj. 13.
8. 1986 ter Dević Danjelu, roj. 7. 1. 1988,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Gabrov trg 25, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-4/2002 1204
Ob-71964
Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/00 z dne 25. 9. 2000, na podlagi
12. člena Zakona o začasnem zatočišču
(Uradni list RS, št. 20/97) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00), po uradni
dolžnosti, v upravni zadevi prenehanja začasnega zatočišča Džemili Karabegović, z
zadnjim začasnim prebivališčem, na naslovu Zalog 4, naslednji sklep:
Džemili Karabegović, roj. 8. 2. 1928, v
kraju Gornji Ranković, BiH, z zadnjim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na
naslovu Zalog 4, se v postopku prenehanja
začasnega zatočišča postavi začasna zastopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku, dokler ne nastopi stranka sama
oziroma njen pooblaščenec.
Št. 2/05-06-21102-261/2002-05 Ob-71993
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Umek
Amalije in Umek Beatrice, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankama
Umek Amaliji, roj. 9. 12. 1955 in Umek
Beatrice, roj. 24. 1. 1982, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Gosposvetska cesta 13, sedaj neznanega
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prebivališča, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranki
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranki sami ali njun pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-135/99-9 Ob-72247
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4.
2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Omahen Petra, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Omahen Petru, roj. 6. 4. 1950, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Hradetckega cesta 43, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1341/06-028/12-1998
Ob-71987
V register političnih strank se pod zaporedno številko 6, kjer je vpisana stranka
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, s kratico imena DeSUS ter s sedežem v Ljubljani, Kersnikova 6/VI, vpiše
sprememba zastopnika, sprememba statuta ter sprememba programa stranke, sprejeta na 5. kongresu stranke dne 22. 3. in
23. 3. 2002.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Anton Rous.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-104/93-08
Ob-71988
Upravna enota Kranj preneha hraniti Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata
podjetje PPC Gorenjski sejem Kranj, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 97. Iz evidence statutov sindikatov se
pravila izbrišejo z dnem 4. 6. 2002.
Št. 121-4/93-08
Ob-71989
Uravna enota Kranj sprejme v hrambo
nova, dopolnjena Pravila sindikata delavcev sveta kranjskih sindikatov (SKS). Sedež sindikata je v Kranju, Slovenski trg 3.

Pravila sindikata so z dnem izdaje te
odločbe vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 10.
Ob-71992
V Pravilih Sindikata zavoda Srednja
šola Domžale, ki se na podlagi odločbe št.
2800-14/93-1 z dne 18. 5. 1993 hranijo v
Upravni enoti Domžale pod zaporedno št.
10 od 22. 4. 1993 dalje, se spremeni naslov sindikata, tako da se glasi: Sindikat
Srednje šole Domžale, Cesta talcev 12,
1230 Domžale.
Št. 028-6/2002-2
Ob-72157
Pravila Sindikata Obad Varovanje, sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Ljubljana, Vojkova cesta 63, sprejeta na ustanovnem sestanku 12. 5. 2002, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 4 za leto 2002, dne
20. 5. 2002.
Št. 006-2/2002-0443
Ob-72155
Upravna enota Žalec je shranila v evidenco statutov sindikatov spremembe v zvezi s statutom sindikata, vpisanim v evidenco
pod zapordno številko 44:
Spremmeba imena sindikata: Sindikat
Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini, sprememba sedeža sindikata: Šolska
ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, sprememba predsednika sindikata: Peter Huš.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-33/02-6
Ob-72160
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 7. 6. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana, Energetika Ravne, podjetje za proizvodnjo in distribucijo energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, in Energetika Štore, podjetje za proizvodnjo in prenos električne,
plinske in ostale energije, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore, skladna s pravili
konkurence in da ji urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija je bila izvedena na podlagi pridobitve 80% poslovnega deleža v družbi Energetika Ravne in prav tako 80% poslovnega deleža v družbi Energetika Štore s
strani družbe Petrol. S tem je Petrol pridobil
izključni nadzor nad poslovanjem družb
Energetika Ravne in Energetika Štore.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
o strukturi in delovanju upoštevnih trgov prodaje električne energije, zemeljskega plina,
utekočinjenega naftnega plina in vertikalno
povezanih trgov distribucije električne energije in distribucije zemeljskega plina, ni izka-
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zan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-71990
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev:
1. Dnevnik,
2. Nedeljski dnevnik,
3. Hopla,
4. Dnevnik Online.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
2. Kmečka družba holding, d.d., Stegne
21, Ljubljana,
3. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,
4. Rent A Ljubljana, Linhartova 36, Ljubljana,
5. Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana,
6. ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin, član uprave Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, Dejan Kovač – namestnik predsednika Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.

Objave gospodarskih
družb
Ob-72152
Na podlagi prvega odstavka 516. člena
zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki, objavlja,
da je dne 11. 6. 2002 predložila sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Kranju notarski odpravek
pogodbe o pripojitvi
opr. št. SV 366/2002, ki sta jo dne 27. 5.
2002 sklenila Alples, industrija pohištva, d.d.,
Železniki, Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzemna družba in Klasika, storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o, Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzeta družba. Pogodbo o pripojitvi
je dne 7. 6. 2002 pregledal nadzorni svet
prevzemne družbe in v skladu z 514.a členom ZGD podal pisno poročilo s katerim
pripojitev podpira. Družbeniki prevzete družbe so se na skupščini družbe 30. 5. 2002 v

Št.

skladu z 532.c členom ZDG odpovedali uporabi določb o pregledu pripojitve po nadzornem svetu in reviziji pripojitve in sprejeli sklep s katerim so soglašali s pripojitvijo.
Skupščina prevzemne družbe bo odločala o soglasju k pripojitvi dne 15. 7. 2002.
Delničarji prevzemne družbe imajo od
14. 6. 2002 dalje, vsak delovni dan med
11. in 12. uro, v tajništvu prevzemne družbe na vpogled listine, ki jih določa drugi
odstavek 516. člena ZGD.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe,
ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena
ZGD, najkasneje naslednji delovni dan po
prejemu zahtevka zagotovila brezplačni prepis teh listin.
Alples, d.d., Železniki
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-71954
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenikov, sprejetega na skupščini
družbe z dne 10. 4. 2002, direktor družbe
Top Line Portorož, turizem, svetovanje, trgovina, d.o.o. Portorož, Obala 55, ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Kopru pod vl. št. 1/01160/00 in z matično številko 5348412, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
10,205.178 SIT se zmanjša nominalno za
znesek 8,105.178 SIT, tako da znaša po
zmanjšanju, osnovni kapital družbe
2,100.000 SIT.
Direktor poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Top Line d.o.o. Portorož
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-72271
V objavi sklica skupščine delničarjev delniške družbe Mladinske knjige Založbe, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 49 z dne
7. 6. 2002, Ob-71646, se ura sklica popravi in se pravilno glasi:
18. skupščina delniške družbe Mladinska
knjiga založba, d.d., Slovenska 29, 1536
Ljubljana, bo v četrtek 11. julija 2002, ob 16.
uri, v sejni sobi Mladinske knjige Založbe,
d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v Modri hiši).
Mladinska knjiga Založba, d.d.
Milan Matos
glavni direktor
Andrej Cunder
predsednik upravnega odbora
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Ob-72150
Popravek
V sklicu skupščine družbe Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 7. 6. 2002, je napačno navedena
ura pričetka skupščine.
Delničarje obveščamo, da bo zasedanje
skupščine dne 11. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ptuju, Žnidaričevo nabrežje
3, kot je navedeno v gradivu za skupščino.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Popravek
V objavi sklica skupščine podjetja Gradis inženiring, d.d., Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5.
2002, Ob-70323, se peta točka popravi in
se pravilno glasi:
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2002 imenuje KPMG Slovenija d.o.o. management, consulting in revizija, Ljubljana.
Uredništvo
Ob-71127
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine družbe
Metalka zastopstva holding d.d.,
ki bo 15. 7. 2002 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov in seznanitev s prisotnostjo notarke.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta družbe.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje
letno poročilo uprave.
b) Bilančni
dobiček
v
višini
403,548.594,62 SIT se uporabi za:
– druge rezerve iz dobička v znesku
105,833.837,39 SIT,
– nerazporejen ostane dobiček v znesku 297,714.757,23 SIT.
c) Skupščina podeljuje članom uprave in
članom nadzornega sveta razrešnico za leto
2001.
5. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 20 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo glasovalni listek.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom
in dodatni izkazi, Poročilo o revidiranju in
pisno poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave tega sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
15. 7. 2002 ob 10. uri v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe:
Oblak Jože, univ. dipl. ek.
Ob-71867
Na podlagi Statuta delniške družbe Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, sklicuje uprava – direktor
družbe
10. redno sejo skupščine
družbe Protech, d.d., Maribor,
ki bo 15. 7. 2002 ob 11. uri, na sedežu
družbe, Ulica Vita Kraigherja 5 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog nadzornega sveta
skupščina izvoli predsednika skupščine in
verifikacijsko komisijo.
Seji prisostvuje vabljena notarka Dušica
Kalinger.
2. Sprejem sprememb in prečiščenega
besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlog sprememb in prečiščenega besedila
statuta družbe. Prečiščeno besedilo statuta
podpiše predsednik skupščine.
3. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2001, poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za leto 2001
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom o poslovanju družbe
v letu 2001, poročilom o reviziji računovodskih izkazov za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega
poročila družbe.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in članom NS.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na osnovi statuta družbe se bilančni dobiček za leto 2001 v višini
32,584.400,82 SIT uporabi, kot je predlagano z gradivom.
Predlog sklepa: upravi – direktorju družbe ter članom nadzornega sveta skupščina
podeljuje razrešnico za njihovo delo v letu
2001.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
članom nadzornega sveta izplača nagrada,
kot je predlagano z gradivom.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Protech, d.d., se za leto 2002 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z
10. 8. 2002 preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let od 11. 8. 2002 imenujejo člani, kot je predlagano z gradivom.
8. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejme sklep o sejnini, ki pripada
članom nadzornega sveta, in sicer:
– za člane 35.000 SIT,
– za predsednika 45.000 SIT.
O višini nadomestila za delo članov nadzornega sveta bo skupščina odločala po
sprejemu vsakokratnega letnega poročila.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno), ki bodo svojo udeležbo prijavili na sedežu družbe najmanj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Glasovalna pravica se uresničuje glede
na nominalne zneske delnic.
Delničarji imajo v enem tednu po objavi
sklica skupščine pri družbi pravico pisno
predlagati dopolnitev dnevnega reda in podati nove oziroma nasprotne predloge sklepov.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak delavnik od 8. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Protech, d.d., Maribor
direktor družbe
Milan Petek
Ob-71944
Na podlagi 22. in 29.člena Statuta delniške družbe STT Strojegradnja Trbovlje, Vodenska cesta 49, Trbovlje, nadzorni svet
družbe sklicuje
1. izredno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje
Trbovlje,
ki bo v ponedeljek, dne 15. 7. 2002 ob
12. uri na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska cesta 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine ter dva preštevalca glasov. Skup-

ščini prisostvuje vabljena notarka Marjana
Kolenc Rus.
2. Seznanitev z nerevidiranim letnim poročilom glavnega direktorja o poslovanju
družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
nerevidiranim letnim poročilom glavnega direktorja o poslovanju družbe za leto 2001.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
potrditev odstopnih izjav članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
3.a) razreši se član nadzornega sveta
Branko Gačnik,
3.b) potrdijo se odstopne izjave članov
nadzornega sveta Petra Čedeta, Maje Jordan in Janeza Malovrha.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
4.a) predlagani kandidati za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev so:
Igor Hrovatič, Janja Krašovec, Jože Lukmar,
4.b) volijo se trije člani nadzornega sveta
– predstavniki delničarjev,
4.c) v primeru razrešitve člana nadzornega sveta iz točke 3.a), se voli tudi četrti
član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev.
5. Glasovanje o nezaupnici glavnemu direktorju.
Predlog sklepa: skupščina izglasuje nezaupnico glavnemu direktorju.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja tisti delničarji, ki imajo delnice družbe v lasti vsaj 3 dni pred posamezno sejo
skupščine in upravi družbe pisno priglasijo
svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred
posamezno sejo skupščine. Šteje se, da je
priglasitev pravočasna, če je pisna priglasitev vložena ali prispe na sedež družbe tretji
dan pred zasedanjem. Rok 3 dni se v obeh
primerih računa tako, da se dan zasedanja
skupščine ne všteva v rok.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 24. 6. 2002
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo in volilne predloge delničarji lahko
pisno sporočijo družbi v zakonitem roku.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 in na
istem mestu.
Pooblaščenci delničarjev so dolžni do
začetka zasedanja skupščine predložiti pooblastilo.
STT Strojegradnja, d.d., Trbovlje
nadzorni svet
Št. 001390
Ob-71958
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP inženiring, montaža, proizvodnja, d. d., Dunajska
cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
5. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d.,
ki bo v torek, 16. julija 2002 ob 11. uri,
v veliki sejni sobi poslovne hiše IMP, d.d.,
na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklep: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tone Marolt.
Za preštevalca glasov se izvolita: Saša
Krančan in Ida Kurent.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizijske
hiše, pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
2.1 Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2001 in se direktorju za
poslovno leto 2001 podeli razrešnico.
2.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2001 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001 podeli razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2001.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji sklep: bilančni
dobiček po stanju 31. 12. 2001 znaša
324,775.036,08 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 220,023.088,82 SIT, revalorizacijskega popravka tega dobička v znesku
27,144.326,04 SIT in preostanka čistega
dobička za leto 2001 v znesku
77,607.621,22 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v znesku
324,775.036,08 SIT se ne razdeli, ampak
se ga nerazporejenega prenese v naslednje
poslovno leto.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Ugotovi se, da je nadzornemu svetu družbe potekel mandat, zato se v nadzorni svet
izvolijo novi člani. Skupščina sprejme sklep: v nadzorni svet se izvoli Gregor Kenig z
mandatom od 17. 7. 2002 do 17. 7. 2006.
Sklep: v nadzorni svet se izvoli Anica
Rovanšek z mandatom od 17. 7. 2002 do
17. 7. 2006.
Ugotovi se, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil Bogdana Bitenca.
5. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.
Sklep: skupščina določa plačilo za delo
v nadzornemu svetu v obliki sejnine, in sicer
za člana nadzornega sveta 25.000 SIT in za
predsednika 35.000 SIT. Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki se jo je član oziroma
predsednik udeležil.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Sklep: za revizorja, ki bo revidiral letne
računovodske izkaze za poslovno leto
2002, imenuje skupščina revizijsko hišo Revizija Plus, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Sprememba statuta družbe.
Sklep: statut se uskladi z Zakonom o
gospodarskih družbah in Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti tako, da se črtajo
točke 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11, 4.12, 7.5, 7.8, 7.10 in spremenijo ter uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti točke 2.3, 3.0, 4.1, 4.18,
4.19, 6.1, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 7.4, druga
točka 7.8, 8.2, 8.3 in 10.2.

Št.

Skupščina sprejme spremembe statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta in
prečiščeno besedilo statuta.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave za poslovno leto 2001, mnenje revizorja za poslovno leto 2001, predlog uprave in nadzornega sveta za spremembe in dopolnitve
statuta in čistopisa statuta so na vpogled v
tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva
objave tega vabila do vključno 16. 7. 2002,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini do 13. julija 2002.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
O sklepih dnevnega reda pod točko 1,
2, 3, 4, 5 in 6 odloča skupščina z večino
oddanih glasov. O sklepu dnevnega reda
pod točko 7 pa s 3/4 na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-71965
Na podlagi 6.3 člena Statuta družbe Iskra Invest, d.d., sklicuje uprava
7. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 16. 7. 2002 ob 14. uri, v
sejni sobi družbe, Stegne 25a v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
njej navzoč notar.
Predlog sklepa: izvoli se: predsednika
skupščine – Jožeta Godca, dva preštevalca
glasov – Henrika Marolta in Ireno Šubert.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v višini 91,190.582,28 SIT,
ki je sestavljen iz prenesenega dobička preteklih let v višini 60,763.143,95 SIT, revalorizacije v višini 14,316.584,36 SIT in dobička iz leta 2001 v višini 16,110.853,97
SIT, ostane nerazporejen.
Upravi družbe in članom nadzornega sveta Iskra Invest, d.d., se podeljuje razrešnica
za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2002
se za revizorja imenuje revizijska družba Texima-Konta, d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.
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4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta. Nadzorni svet je pooblaščen,
da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami ter izdela prečiščeno besedilo.
Gradivo za skupščino, je s predlogi sklepov delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
K predlogu sklepa pod 2. točko je nadzorni svet družbe sestavil pisno poročilo o
preveritvi letnega poročila družbe Iskra Invest, d.d., za poslovno leto 2001.
Na skupščini 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 oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji skladno s statutom oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo pisno prijaviti
družbi tako, da pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje do vključno 12. 7. 2002,
sicer se nimajo pravice udeležiti skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pravočasno pridejo na skupščino zaradi evidence.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Invest, d.d.
uprava družbe
Ob-71966
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
4. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko in malo
d.d.,
ki bo dne 17. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni
sobi v V. nadstropju poslovne stavbe, Celovška c. 150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Marolt Anton,
– za preštevalca glasov se izvolita Jurak
Dragica in Lidija Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2001, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička, revizijskim poročilom za leto 2001
in sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju
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v letu 2001, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, poročilom o reviziji računovodskih izkazov za
leto 2001 ter sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila uprave za leto
2001.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepov: sprejme se predlagana
razporeditev bilančnega dobička za leto
2001 na predlog uprave in nadzornega sveta, in sicer: bilančni dobiček, ki znaša
30,290.854,41 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček.
Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2001 in mu za
to poslovno leto podeljuje razrešnico.
Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jim za navedeno poslovno
leto podeljuje razrešnico.
4. Potrditev sprememb Statuta VELO
d.d., Ljubljana.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: sprejme se
sprememba dejavnosti glede na uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti v predloženi obliki.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta VELO, trgovina na veliko in malo,
d.d. Ljubljana, v predloženi obliki.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2002
se imenuje RS – Biro, d.o.o, družba za
računovodstvo, revizijo in davčno svetovanje, Kvedrova 16, 3310 Žalec.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Boris Lepša.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta
o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2001, mnenje revizorja za poslovno leto 2001, predlog uprave in nadzornega sveta za spremembe in dopolnitve
statuta ter spremembe in dopolnitve statuta
glede na Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti so dostopni delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, v tajništvu družbe, v
IV.nadstropju poslovne stavbe na Celovški
c. 150, vsak delavnik med 9. in 12. uro, v
času od dne objave sklica skupščine do
dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine, to je do vključno 12. 7. 2002 (pooblastilo mora biti pisno).
Delničarji oziroma pooblaščenci izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 v
Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred skup-
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ščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine za
naslednji dan ob isti uri z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
VELO d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-71976
Na podlagi 20. člena Statuta delniške
družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na
5. sejo skupščine družbe Dana d.d.
Glavna cesta 34, Mirna,
ki bo v ponedeljek, 15. 7. 2002 ob
12.30 na sedežu družbe, Glavna cesta 34,
Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Katjo Kralj in Matjaža
Koširja.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Sprejem sklepa o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v letu 2001.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 skupščina imenuje
Dinamic d.o.o. Novo mesto.
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in
dopolnitve Statuta družbe. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da določi prečiščeno
besedilo Statuta, skladno s sprejetimi sklepi skupščine.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata z dnem
27. 7. 2002 razrešita člana nadzornega
sveta, predstavnika kapitala prof. dr. Janez
Hribar in Mihaela Stopar, univ. dipl. ek. in
se z istim dnem imenujeta v nadzorni svet
družbe prof. dr. Janez Hribar in Mihaela
Stopar, univ. dipl. ek., oba za mandatno
dobo 4 let.
7. Seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe, to je na dan 12. 7. 2002
in so vpisani v centralnem registru pri KDD,
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta, je delničarjem na vpogled v računovodstvu, na
sedežu družbe na Mirni, Glavna cesta 34,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, ko bo sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.
DANA d. d.
uprava družbe
Ob-71977
Uprava družbe na podlagi 7.6. točke Statuta Trgovske družbe Žana d.d., Žalec, Mestni trg 2, Žalec, sklicuje
4. redno sejo skupščine
delniške družbe Trgovska družba Žana
d.d., Žalec,
ki bo v sredo, 17. 7. 2002 ob 12. uri, v
prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska
cesta 20, Žalec.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Franc Rezar in
Jožica Likar ter Brigita Levak kot preštevalki
glasov. Redni seji bo prisostvoval vabljeni
notar Srečko Gabrilo.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček leta 2001 v
višini 25,733.051,89 SIT ostane neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
2. Skupščina delničarjev Žana d.d., Žalec, se seznani s sprejetim revidiranim poslovnim poročilom za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.
3. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da sta na podlagi odstopnih izjav prenehala mandata članoma nadzornega sveta družbe Ani Pahulje Senečič
in Jožetu Perčiču.
2. Za nova člana nadzornega sveta družbe se izvoli Jelko Žekar in Marjana Sedeja.
Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta družbe traja do izteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega
sveta, ki jima je predčasno prenehal mandat.
4. Sprememba višine sejnine za nadzorni svet.
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Predlog sklepa: višina sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta se spremeni tako, da znaša:
– za predsednika 60.000 SIT neto;
– za ostale člane 40.000 SIT neto.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2002 se imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v tajništvu Trgovska družba Žana d.d., Žalec, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.
do 12. ure.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob
12. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Prostor v katerem bo potekala skupščina, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob
priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi.
2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
14. 7. 2002.
Trgovska družba Žana d.d., Žalec
uprava – direktor
Dolfe Naraks
Ob-71978
Na podlagi 20. člena Statuta Luke Koper d.d., sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
družbe Luka Koper d.d.,
ki bo v petek, 19. julija 2002 ob 12. uri,
v sejni dvorani Luke Koper Pristan, gostinstvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost notarja.
3. Spremembe Statuta družbe Luka Koper d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet.
4. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2001, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2001 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep o
uporabi bilančnega dobička za leto 2001:

Št.

bilančni dobiček za leto 2001 znaša
3.681,356.940,17 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
1.695,447.113,35 SIT se razdeli delničarjem, od tega:
– 173,767.750,44 SIT za fiksno dividendo,ki pripada prednostnim delnicam;
– 1.356,600.000 SIT za dividende,
ki pripadajo navadnim delnicam;
– 165,079.362,92 SIT za gibljivi del
dividende, ki pripada prednostnim delnicam.
Bruto dividenda na navadno delnico
znaša 190 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke
Koper d.d., dne 23. 7. 2002. Dividende se
delničarjem izplačajo do 15. 9. 2002.
Del bilančnega dobička v višini
1.975,169.826,81 SIT se odvede v druge
rezerve iz dobička.
Del bilančnega dobička v višini
10,740.000 SIT se v skladu s 33. členom
statuta Luke Koper d.d. in s sklepom 1.
seje skupščine delniške družbe nameni za
nagrade članom nadzornega sveta.
2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2001.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Deloitte &
Touche, d.o.o. iz Ljubljane, za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2002.
6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.
Predlog sklepa:
a) Na predlog delničarja Republike Slovenije se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta družbe Edvard Roškar.
b) Na predlog delničarja Republike Slovenije se imenuje za novega člana nadzornega sveta družbe Branko Mahne.
7. Sprejem programa razvoja Luke Koper d.d., v letih 2002–2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme program razvoja Luke Koper d.d., v letih 2002–
2005.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do seje skupščine. Na istem kraju so dostopni tudi besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev so
lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in
ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 16. 7. 2002 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem
en glas. O vseh točkah dnevnega reda se
glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se
sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa pod 2. točko, ki se sprejme s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in s soglasjem delničarjev iz razredov navadnih in prednostnih delnic ter sklepa pod točko 6.a,
kjer je potrebna najmanj tričetrtinska večina
oddanih glasov.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. 7.
2002 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
glavni direktor
Bruno Korelič, univ. dipl. ek.
Št. 2113/2002
Ob-72003
Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 27. člena Statuta družbe SGP Posavje Sevnica d.d., sklicuje
5. sejo skupščine
delničarjev družbe SGP Posavje
Sevnica d.d.,
ki bo v četrtek, 18. 7. 2002 ob 15. uri,
na sedežu družbe, na Trgu svobode 9, v
Sevnici (sejna soba, 3. nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Meta Lipovž, za preštevalca glasov se izvolita Erman Joži in Vlasta
Kuzmički.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Dokler.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave:
a) Uskladi se dejavnost družbe z novo
klasifikacijo po predlogu uprave.
b) Spremenijo se določbe statuta tako,
da le ta v celoti na novo glasi po predlogu
uprave ter je čistopis statuta v prilogi zapisnika kot sestavni del tega sklepa.
4. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček, ugotovljen na dan
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31. 12. 2001 v višini 1,779.543,89 SIT,
se odvede v druge rezerve iz dobička.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
Predlog sklepa uprave in članov nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2001.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje pooblaščena revizijska družba Boniteta, družba za revizijo, podjetništvo in poslovno svetovanje
d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, ter deponirajo pooblastila na
sedežu družbe SGP Posavje d.d., Trg svobode 9 v Sevnici. Udeleženci se izkažejo z
osebno izkaznico ali drugo javno listino s
fotografijo, pooblaščeni pa še z originalnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z zadnjim veljavnim izpiskom iz sodnega
registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom zasedanja v prostoru zasedanja skupščine, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih, ter da prevzamejo glasovalne lističe
in drugo gradivo.
Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne, to je 18. 7. 2002 ob 16.
uri, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi obliki
vložijo v roku 7dni od dneva objave sklica
skupščine priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo, s predlogi sklepov in vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in besedilom
predlaganih sprememb in dopolnitev ter čistopis statuta družbe je na vpogled na sedežu družbe, Trg svobode 9 v Sevnici, v
tajništvu družbe, v času od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica d.d.
uprava:
drektor:
Mozer Silvana, univ. dipl. ek.
Ob-72017
Uprava družbe na podlagi določb 18.
člena statuta delniške družbe CP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, vabi delničarje družbe na
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6. sejo skupščine
delničarjev Cestnega podjetja Novo
mesto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto,
ki bo v četrtek, dne 18. 7. 2002 ob
12. uri v sejni dvorani Zavarovalnice Triglav
- Območne enote Novo mesto, Novi trg A v
Novem mestu in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti in predstavitev notarja.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, da
je skupščina sklepčna in da lahko zaseda
ter da je prisoten vabljeni notar.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
sklep:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Andrej Mihevc iz Ljubljane, Dunajska 156.
2. Za preštevalca glasov se imenujeta:
Mateja Turk, CP Novo mesto, d.d. in Mojca
Bobnar, CP Novo mesto, d.d.
3. (a) Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
(b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe na
dan 31. 12. 2001 74,247.922,91 SIT in je
sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini 10.704.686,20 Sit in prenesenega dobička iz preteklih let v višini
63,543.236,71 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi:
– čisti dobiček po revidiranem obračunu
za leto 2001 v znesku 10,704.686,20 SIT
ostane nerazporejen,
– revalorizirani čisti dobiček iz leta 2000
v višini 8,090.637,35 SIT, ostane nerazporejen.
– revalorizirani čisti dobiček iz leta 1999
v višini 54,875.735,71 SIT se razporedi v
druge rezerve,
– ostanek revaloriziranega čistega dobička iz leta 1997 v višini 576.863,65 SIT se
razporedi v druge rezerve.
(c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001.
4. Obravnava in odločanje o sprejemu
novega statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se novi statut družbe, v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnih izkazov družbe za leto 2002 se imenuje

družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska
111, 1000 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in besedilo predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CP Novo mesto
d.d., Novo mesto, Ljubljanska 47, vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od
dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 8. 7. 2002
vpisani v Centralnem registru KDD oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bodo ob sklicu prisotni delničarji, ki zastopajo vsaj 15%
glasovalnih delnic. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne, 18.
7. 2002 ob 13. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse udeležence seje skupščine prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Novo mesto
direktor
Franc Gole, inž.
Ob-72051
Na podlagi 6. točke Statuta Iskra Baterije Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri Stični, sklicuje uprava
8. sejo skupščine družbe
Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo v sredo, dne 17. 7. 2002 ob 14.
uri, na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Slavica Mrkun,
– za preštevalca glasov se izvolita Jožica Metelko in Bojan Kristan.
Na seji prisostvuje notar Marjan Kotar.
2. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
144,437.719 SIT, sestavljen iz čistega dobička iz poslovnega leta 2001 v višini
75,583.370 SIT in nerazporejenega dobička preteklih let v višini 68,854.349 SIT se
prenese v naslednje leto in podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
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Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2002 skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG, d.o.o., management, consulting in
revizija, Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
za mandatno obdobje od 2002 do 2006.
Predlog sklepa: za naslednje štiriletno
mandatno obdobje, ki prične teči s 13. avgustom 2002, se imenuje Srečka Lavrenčiča in Slavico Mrkun, kot predstavnika Iskre,
d.d., ki je večinska delničarka družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do dne
15. 7. 2002.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.
uprava

Št.

Dosedanji član nadzornega sveta Ivan
Kajba, EMŠO: 0708940500357, stanujč
Grobelno 63 A, 3231 Grobelno, se z dnem
16. 7. 2002 razreši in se imenuje novi član
Saško Lašič, EMŠO: 2508969500400,
stanujoč Plečnikova 7, Maribor.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje do 13. 7. 2002 do
12. ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo,
po stanju na dan skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.
Klima Celje d.d.
predsednik uprave
Zvonimir Cepuš

Ob-72062
Skladno z 42. točko statuta delniške družbe Klima Celje d.d., sklicuje uprava družbe

Ob-72071
Uprava družbe Hermes SoftLab programska oprema d.d., na podlagi 283. člena ZGD in XXXIV. člena Statuta sklicuje

4. skupščino
družbe Klima Celje d.d.,
ki bo v torek 16. 7. 2002 ob 12. uri v
prostorih družbe Delavska c. 5, v Celju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine. Seji bo prisostvoval notar
Anton Rojec.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in pisnim poročilom nadzornega sveta za
leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznanja s
poročilom uprave in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2001.
3. Podelitev razrešnice za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2001.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička ali kritja izgube.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o
pokritju izgube poslovnega leta 2001 sprejme sklep:
Celotna izguba v višini 18,582.000 SIT
se pokrije iz rezerv družbe.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Zaradi uskladitve s standarno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) in spremenjenim ZGD, uprava in nadzorni svet dajeta
predlog sklepa:
S predlaganimi spremembami se uskladi dosedanji statut družbe in sprejme njegovo prečiščeno besedilo, ki vsebuje predlagane spremembe in v celoti nadomešča statut družbe z dne 7. 6. 2000, sedmega junija 2000.
6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2002 izbere
revizijska družba Abeceda.
7. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.

letno skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema
d.d.,
ki bo 17. 7. 2002, ob 10. uri v prostorih
HSL d.d. na Litijski 51, 1000 Ljubljana, v
veliki dvorani ob prisotnosti notarke mag.
Nine Češarek, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Pavle Pensa.
1.2. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Marko Gorjanc in Mateja Lamut.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2001, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2001 ter podelitev
razrešnice nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme informacijo o
letnem poročilu za poslovno leto 2001, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2001 v
višini 1.890,732.507,48 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter mu podeljuje razrešnico.
2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2001 ter ji podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Za revizorja družbe Hermes SoftLab d.d. se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.d., Parmova 53,
Ljubljana.
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V skladu s Statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu ali
s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa drug delničar ali tretja oseba pod pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 10. uri ne bo
sklepčna, se ob 10.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu Družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana,
od objave sklica do vključno 14. 7. 2002,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
Rudi Bric
predsednik in glavni izvršni direktor
Ob-72073
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 7. 2002 ob 12.
uri v prostorih družbe v Lendavi, Industrijska
ul. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: po ugotovitvi sklepčnosti se izvoli
predsednika skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Seji po prisostvovala notarka Maria Zag
Gyófi iz Lendave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2001 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2001 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Ugotovitev bilančne izgube.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Bilančna izguba na dan 31. 12. 2001
znaša 5,614.301,13 SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z določilom 282.a člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jima za
leto 2001 tudi podeljuje razrešnico.
5. Predlog nagrade upravi in NS.
a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se v
breme poslovnih stroškov tekočega leta
upravi izplača nagrada v višini 1,000.000
SIT bruto.
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b) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se skladno z določilom 276. člena ZGD v breme
poslovnih stroškov tekočega leta, izplača
nagrada članom nadzornega sveta v skupnem znesku 4,000.000 SIT bruto, in sicer
tako, da predsednik nadzornega sveta za
svoje delo prejme 1,000.000 SIT bruto,
ostali člani pa po 600.000 SIT bruto.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja družbe Integral Lendava
d.d., se za poslovno leto 2002 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., iz
Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih
ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi
ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščin družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Industrijska ul. 1, 9220
Lendava, v tajništvu družbe od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine v skladu z določili 6.10.2. Statuta istega dne ob 13.30, v istem prostoru, z
istim dnevnim redom.
Integral Lendava d.d.
uprava družbe
Ob-72099
Na podlagi 46. člena Statuta delniške
družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, Uprava družbe vabi delničarje na
5. skupščino delniške družbe
KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec,
ki bo v četrtek, 18. julija 2002 ob 13. uri
na sedežu družbe Tovarniška 36, Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
izvoli se:
– predsednik skupščine: Marjan Nagode,
– preštevalki glasov: Marta Lukančič,
Marija Žagar.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
a) Bilančna izguba, ugotovljena na dan
31. 12. 2001 v znesku 547,928.355,80
SIT se v celoti pokrije v breme prevrednotovalnega popravka kapitala.
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b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
finančnega revizorja za leto 2002 se imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji predlog sklepa: zaradi izteka mandata dosedanjim članom se v nadzorni svet izvolijo naslednji člani: Marjan Nagode, Gabrijel Škof in Jožica Tominc.
Novoizvoljeni člani nastopijo 4-letni mandat z dnem 4. 12. 2002.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, pisnim poročilom nadzornega sveta v skladu z 274.a členom Zakona o gospodarskih družbah in predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta družbe je
delničarjem na vpogled v tajništvu direktorice na sedežu družbe vsak delovni dan od
dneva objave sklica v času med 10. in
12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Na dan skupščine delničarji oziroma njihovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na Upravo družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica:
Danijela RUS, univ. dipl. ek.
Ob-72107
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Ladjedelnice Izola d.d., Izola, sklicujem
2. sejo skupščine družbe
Ladjedelnice Izola d.d. Izola, Cankarjev
drevored 23,
ki bo 15. 7. 2002, ob 16. uri v poslovnih
prostorih na sedežu družbe, Cankarjev drevored 23 v Izoli, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Orel Viljema, seji bo prisostvoval pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za
preštevalca glasov se izvoli Evelino Grželj in
Ladislava Pevnika.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta za leto 2001 in poročila o reviziji računovodksih izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2001.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2001
v znesku 7,220.666,49 SIT se po sklepu
uprave in nadzornega sveta nameni:
1. del čistega dobička (5%) z obvezno
oblikovanje zakonskih rezerv v znesku
361.033,32 SIT,
2. del preostalega čistega dobička
(50%) za zakonske rezerve v znesku
3,429.816,59 SIT,
in predlaga, da se tudi preostali
3. nerazporejeni čisti dobiček v znesku
3,429.816,58 SIT razporedi na zakonske
rezerve.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2001 in jima
podeli razrešnico za leto 2001.
3. Obravnava spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 15. člen
statuta družbe, ki po novem glasi:
Družbo zastopa predsednik uprave družbe, ki ga imenuje nadzorni svet za mandat
5 let z možnostjo imenovanja, brez omejitve
števila mandatov.
Nadzorni svet lahko odloči, da se uprava
poveča še za štiri člane uprave. V takem
primeru določi nadzorni svet pristojnosti,
oziroma razmejitve pristojnosti med predsednikom in člani uprave na predlog predsednika uprave. Uprava deluje na osnovi poslovnika, ki ga potrdi nadzorni svet.
Posamezen član uprave je lahko predčasno razrešen:
– na lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, prizadeti interesi družbe,
– če je prekoračil pooblastila, pa je ta
prekoračitev negativno vplivala na poslovanje družbe,
– v ostalih primerih, ki jih določa zakon.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2002 se imenuje revizijska
družba Iteo-Abeceda d.o.o. Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Ladjedelnice Izola d.d. v tajništvu
družbe v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine vse delovne dni med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
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19. uri v prostorih družbe. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Dimitrij Živec
Ob-72118
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe
5. redno skupščino
družbe IMP Montaža Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 7. 2002 ob 9. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Špelina
ul. 02.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in NS
se za predsednika skupščine izvoli Franci
Strajnar, za preštevalki glasov se izvolita
Marjana Janžel in Milojka Rožman, za zapisnikarja Breda Orel in za notarja Stanislav
Bohinc.
3. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri
delo teh dveh organov v letu 2001.
4. Obravnava in odločanje o spremembah
in dopolnitvah dejavnosti ter statuta družbe.
Na predlog uprave in NS se sprejme
naslednji sklep:
a) skupščina sprejme spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe v predlaganem
besedilu,
b) skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Izvolitev člana NS predstavnika delničarjev in seznanitev s članom NS, predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa:
a) skupščina ugotovi, da je z dnem 10.
7. 2002 potekel mandat članu nadzornega
sveta Franciju Strajnarju, predstavniku delničarjev,
b) za člana NS, predstavnika delničarjev, se za mandatno dobo 4 let od dneva
imenovanja, izvoli Franci Strajnar.
Skupščina se seznani s članom NS,
predstavnikom delavcev.
6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 imenuje revizijska hiša Plus revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Prosimo, da se delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, pisno prijavijo (ose-
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bno ali s priporočeno pošiljko) najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe v Mariboru, Špelina ul. 02.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter
spremembami statuta, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave v Mariboru, Špelina ul. 02, vsak delavnik od 8. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor d.d.
direktor družbe
mag. Edvin Makuc
Ob-72119
Tovarna elektromateriala Čatež d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, uprava družbe
ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. sklicuje
deveto skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 18. julija 2002 ob 12.30 na
sedežu družbe na Čatežu z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 2001 informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2001.
3. Uporaba bilančnega rezultata za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni rezultat po stanju 31. 12. 2001 predstavlja revalorizirano
vrednost prenesene izgube iz preteklih let v
višini 106,867.854,83 SIT, zmanjšano za
čisti dobiček poslovnega leta 2001 v višini
17,401.212,65 SIT in preneseni revalorizirani dobiček iz preteklih let v višini
54,905.808,33 SIT ter predstavlja bilančno izgubo v višini 34,560.833,85 SIT.
Bilančna izguba v višini 34,560.833,85
SIT se pokrije v breme oblikovanih rezerv v
višini 3,000.000 SIT, revalorizacijskega popravka rezerv v višini 3,289.324,47 SIT in v
breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini 28.271.509,38 SIT.
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Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba AUDIT d.o.o., Murska Sobota.
5. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlaganem
besedilu.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 15. 7. 2002) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,
in sicer na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.
uri na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-72121
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Petovia avto Ptuj, d.d., Ormoška cesta 23, Ptuj, sklicuje uprava družbe
7. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Petovia avto,
trgovina in storitve, d.d., Ormoška
cesta 23, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, 22. 7. 2002 ob 10.
uri, na sedežu uprave družbe, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
7. redne skupščine se izvoli Lederer Josip,
za preštevalki glasov Kocpek Marjana in Čuček Romana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen iz Ptuja.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2001, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
a) ugotovi se, da bilančni dobiček za leto 2001 znaša 181,342.002 SIT;
b) bilančni dobiček za leto 2001 se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
1,600.000 SIT se uporabi za udeležbo na
dobičku,
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– del bilančnega dobička v višini
179,742.002 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček);
c) skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep: zaradi uskladitve
statuta s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, skupščina sprejme statut
v prečiščenem besedilu, ki v celoti nadomesti prejšnjega.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko družbo
ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, PE Ptuj, Osojnikova 3, za izvedbo revizije poslovanja za leto 2002.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi KDD – Centralni klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana, na dan 19.
7. 2002 in ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo
skupščine.
Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zasedala istega dne ob 11. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava
Vili Cerovič, univ. dipl. ek.
Ob-72125
Na podlagi 48. člena statuta družbe Metrel Dus, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino delničarjev,
ki bo 17. julija 2002 ob 14.30, na sedežu družbe, Horjul 188.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Stanislav Nagode.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Spremembe in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
(Ur. l. RS, št. 2/02),
b) sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3.a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 174.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2001, z mnenjem revizorja pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček
za
leto
2001
znaša
294,405.118,64 SIT in se uporabi:
– 13,367.800 SIT za dividende, to je
100 SIT bruto dividende na delnico;
Dividende se izplačajo iz dobička za leto
1998 delničarjem, ki so vpisani v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine.
– 140,518.659,32 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;
– 140,518.659,32 SIT ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.
4. 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 KPMG Slovenija, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina imenuje delniški odbor
izmed 10% največjih delničarjev za mandat
enega leta v sestavi: Gabrovšek Peter, Traven Matjaž Jurij, Dobrovoljc Sandi in Žura
Nada.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času
od sklica 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 delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo KDD in prijavijo svojo udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Metrel Dus, družba za upravljanje
in svetovanje, d.d.
Stanislav Nagode
direktor
Ob-72127
Na podlagi določil 6.3. člena statuta družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d., sklicuje uprava – direktor družbe

5. redno sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka,
d.d.,
ki bo v torek, 16. 7. 2002 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta 50, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2001 in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za poslovno leto 2001,
b) v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za
poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2001 znaša 41,091.798
SIT in zajema preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 22,202.085,23 SIT in nerazporejeni dobiček poslovnega leta 2001
v višini 18,889.712,77 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2001 se uporabi:
– za dividende v višini 6,777.390 SIT
(30 SIT bruto za delnico),
– za
prenos
v
naslednje
leto
34,260.828 SIT (preneseni dobiček).
Dividende se izplača delničarjem, ki so
na dan pred izplačilom dividend vpisani v
delniško knjigo pri KDD (Centralni klirinško
depotni družbi) v roku 90 dni po sprejemu
tega sklepa na skupščini delničarjev.
6. Izplačilo nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača nagrada v breme poslovnih
stroškov tekočega leta v bruto znesku
600.000 SIT, članoma nadzornega sveta
pa nagrada v bruto znesku 400.000 SIT.
Nagrade se izplačajo v denarju.
Rok izplačila nagrad je 90 dni po dnevu
zasedanja skupščine.
7. Izplačilo nagrade upravi.
Predlog sklepa: upravi – direktorju družbe se izplača nagrada v breme poslovnih
stroškov tekočega leta v bruto znesku
400.000 SIT.
Nagrade se izplačajo v denarju.
Rok izplačila nagrad je 90 dni po dnevu
zasedanja skupščine.
8. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagano revizijsko družbo KPMG Slovenija,
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d.o.o. iz Ljubljane, za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2002.
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 14. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda v Uradnem listu RS, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana, na dan 15. 7. 2002 in
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
pol ure pred začetkom skupščine, s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovnice.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo – direktorja družbe.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi sklic) istega dne ob 14. uri, na
istem kraju, z istim dnevnim redom in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
Škofja Loka
uprava – direktor družbe
Podpečan Cveto
Ob-72133
Na podlagi 25. člena statuta delniške
družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
delničarjev
ki bo v petek 19. 7. 2002 ob 15. uri na
sedežu družb v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe odredov 15.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, prisotnost notarja, imenovanje
predsednika skupščne, zapisnikarja in verifikacijsko komisijo za preštevanje glasov.
2. Poročilo NS z mnenjem revizorja o
poslovanju družbe v letu 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
poročilo NS z mnenjem revizorja o poslovanju družbe v letu 2001. Pokrivanje izgube v višini 479.530,20 družba pokrije z
revalorizacijskim popravkom osnovnega
kapitala.
3. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom NS.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom NS.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembo statuta, ki je v skladu z zakonom v Ur. l. RS št. 45/2001 in je v predloženem gradivu s strani uprave družbe.
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5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog NS; o imenovanju revizorja za leto
2002.
II. Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino.
Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Nasprotni predlogi delničarjev so pisni,
obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na sedežu uprave družbe.
Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic) bo pričela z
delom uro kasneje, na istem mestu in z
enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik od
10. do 15. ure.
TRAIG d.d., Ivančna Gorica
uprava družbe
Štefan Lazar, univ. dipl. ek.
Št. 210629
Ob-72170
Na podlagi določil statuta delniške družbe Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
VI. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
ki bo v petek, 19. julija 2002, na sedežu
družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine imenuje Emilija Gujt in
izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Andrej
Klembas kot predsednik ter Edita Pavšič in
Milojka Polegek kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notqr Stanislav Bohinc.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprav za poslovno leto 2001 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček
za leto 2001 v višini 3,873.000 SIT uporabi
za pokrivanje izgube iz preteklih let.
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4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2002 imenuje ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska c. 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblstilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
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 enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe pri Milojki Polegek v Selnici
ob Dravi, Mariborska c. 46, vsak delovnik
od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Kristal Maribor d.d.
uprava – glavna direktorica
Olgica Ernelc, univ. dipl. ek.
Ob-72151
Na podlagi 33. člena statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, sklicujem
8. skupščino delniške družbe
Alples, industrija pohištva, d.d.,
Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
ki bo dne 15. 7. 2002 ob 12.30, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
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in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vabljene notarke.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni kapital družbe iz 220,526.000 SIT na
198,526.000 SIT z umikom 22.000 lastnih
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
22,000.000 SIT, v breme bilančnega dobička. Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi
upoštevanja določb 243. člena ZGD.
3. Potrditev pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina soglaša in potrdi pogodbo o pripojitvi med družbo Alples,
industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica
48/b, Železniki, kot prevzemno družbo in
družbo Klasika, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Češnjica 48/b, Železniki, kot
prevzeto družbo sklenjeno dne 27. 5. 2002
v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
366/2002.
Pogodba o pripojitvi med družbo Alples,
industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica
48/b, Železniki, kot prevzemno družbo in
družbo Klasika, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Češnjica 48/b, Železniki, kot
prevzeto družbo sklenjena dne 27. 5. 2002
v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
366/2002 je priloga tega sklepa.
Predlog izrednega sklepa: delničarji navadnih delnic na ime razreda A soglašajo,
da se družba Klasika, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Češnjica 48/b, Železniki,
pripoji k družbi Alples, industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
po pogodbi o pripojitvi sklenjeni dne 27. 5.
2002 v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
366/2002.
Predlog izrednega sklepa: delničarji prednostnih delnic na ime razreda B soglašajo,
da se družba Klasika, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Češnjica 48/b, Železniki,
pripoji k družbi Alples, industrija pohištva,
d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
po pogodbi o pripojitvi sklenjeni dne 27. 5.
2002 v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
366/2002.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni kapital družbe iz 198,526.000 SIT na
135,047.000 SIT z umikom 63.479 lastnih
prednostnih delnic z nominalno vrednostjo
63,479.000 SIT, v breme bilančnega dobička.
V postopku pripojitve družbe Klasika,
storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzete družbe k
družbi Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzemni družbi, je na prevzemno družbo prešlo 182.126 lastnih prednostnih delnic in
13.176 lastnih navadnih delnic. Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi umika 63.479
lastnih prednostnih delnic, ki jih je družba
pridobila v postopku pripojitve družbe Klasika, storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.,
Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzete družbe k družbi Alples, industrija pohištva, d.d.,
Železniki, Češnjica 48/b, Železniki, kot prevzemni družbi in jih v skladu tretjim odstavkom 519. člena ZGD ni potrebno zagotoviti
družbenikom prevzete družbe. Iz postopka
pripojitve družba zadrži 35.870 lastnih prednostnih delnic in 13.176 lastnih navadnih
delnic, 82.777 prednostnih delnic pa se v
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skladu tretjim odstavkom 519. člena ZGD
uporabi za izpolnitev obveznosti prevzemne
družbe družbenikom prevzete družbe.
Predlog izrednega sklepa: delničarji prednostnih delnic na ime razreda B soglašajo,
da se zmanjša osnovni kapital družbe iz
198,526.000 SIT na 135,047.000 SIT z
umikom 63.479 lastnih prednostnih delnic
z nominalno vrednostjo 63,479.000 SIT, v
breme bilančnega dobička.
5. Spremembe in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da določi prečiščeno besedilo statuta skladno s sprejetimi
sklepi skupščine: a) pod točko 2; b) pod
točko 4.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Ob-72165
V skladu s 34. členom Statuta družbe
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice,
Celjska cesta 2, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, 15. julija 2002 ob
12. uri, na sedežu družbe, Celjska cesta 2,
Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Milena Padežnik. Za preštevalca glasov se imenujeta Cvetka Klančnik in Žarko Punčuh. Na skupščini bo prisoten notar Franc Marguč.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,
ki ga je predlagala uprava.
3. Razporeditev bilančnega dobička za
leto 2001 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 11. 6. 2002 o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
b) Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček leta 2001 v višini
22,736.552,96 SIT razporedi v druge rezerve.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlagani vsebini. Sprejme se prečiščeno besedilo – čistopis statuta družbe Dravinjski dom d.d., s
spremembami in dopolnitvami v predlagani
vsebini (priloga k 4. točki dnevnega reda).
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da določi pogoje za odkup
lastnih delnic v skladu z 240. členom Zakona o gospodarskih družbah.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2002
imenuje podjetje Abeceda, revizijska hiša
d.o.o., Celje.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled od 15. 6. 2002
dalje, vsak torek in petek od 8. do 11. ure, v
Službi za pravne in splošne zadeve na sedežu družbe, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Vsak nov predlog delničarjev k dnevnemu redu mora biti podan in obrazložen v
pisni obliki in mora prispeti na sedež družbe
najkasneje 7 dni po objavi tega vabila.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastila shranjeno na sedežu družbe. Delničarji morajo biti vpisani pri KDD na dan 30.
6. 2002, sicer na skupščini ne morejo uresničevati glasovalne pravice.
Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pri upravi družbe. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe najkasneje do 2. 7.
2002. Pravilno prijavljeni delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki pred sejo skupščine s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo ustrezno gradivo.
Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,
če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dravinjski dom d.d., Slovenske Konjice
uprava
Ob-72172
Na podlagi 36. in 42. člena Statuta družbe KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.,
uprava in nadzorni svet sklicujeta
7. sejo skupščine,
ki bo 15. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
uprave KIK Kemijske industrije Kamnik d.d.,
Fužine 9, Kamnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Dušana Kecmana in verifikacijska komisija v sestavi Metka Javornik kot predsednica in Eli Ropas ter
Gregur Dragica kot preštevalca glasov.
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2. Sprejem letnega poročila poslovanja
za leto 2000.
3. Sprejem revizijskega poročila za leto
2000.
4. Imenovanje revizijske hiše za izdelavo
revizijskega poročila za l. 2001.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je 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.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki, ali pooblaščenci se naprošajo, da tri dni pred zasedanjam skupščine 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.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-72194
Na podlagi 20. člena statuta družbe Razvojni zavod, podjetje za poslovne storitve
d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
Razvojni zavod podjetje za poslovne
storitve, d.d., Trzin, Blatnica 1,
ki bo dne 17. julija 2002 ob 16. uri na
sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1 – sejna
soba, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Olga Cimperšek, Lili Markovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) tako, da se:
– dejavnosti s šiframi: 14.11, 45.24,
51.15, 51.62, 72.20, 72.40, 74.40,
74.70 in 74.84 črtajo in nadomestijo z dejavnostmi s šiframi: 14.110, 45.240,
51.150, 51.820, 72.220, 72.400,
74.400, 74.700 in 74.873;

Št.

– dejavnost s šifro »45.44 Soboslikarska in steklarska dela« črta in nadomesti z
dejavnostmi s šiframi:
– 45.411 Steklarska dela
– 45.442 Pleskarska dela
– dejavnost s šifro »70.10 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami« črta in nadomesti
z dejavnostmi s šiframi:
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– dejavnost s šifro »74.20 Projektiranje
in tehnično svetovanje« črta in nadomesti z
dejavnostmi s šiframi:
– 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
– 74.202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje
– 74.203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje
– 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– dejavnost s šifro »74.83 Tajniška dela
in prevajanje« črta in nadomesti z dejavnostmi s šiframi:
– 74.851 Prevajanje
– 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– 74.853 Druga splošna tajniška
opravila
b) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– 71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
– 74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
2. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine ter čistopis poslovnika o
delu skupščine.
3.
a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 v predloženem besedilu po predlogu uprave in nadzornega sveta.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 ter
podeljuje direktorju družbe in članom nad-
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zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2001.
4. 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 Plus Revizija, Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o.
Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
poslovnih prostorih tajništva, vsak delavnik
od 10. 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.
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 Splošno kadrovskega sektorja 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, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, lahko sklicatelj skliče
ponovno skupščino, ki pa je sklepčna ne
glede na udeležbo. Ponovna skupščina mora biti sklicana na istem kraju, pri čemer
mora med prvim in drugim sklicem poteči
najmanj sedem dni. Ponovni sklic mora biti
objavljen na enak način kot prvi sklic najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Razvojni zavod d.d., Trzin
uprava družbe
Ob-72210
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. statuta družbe
9. skupščino,
ki bo v torek, 16. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvega preštevalca glasov Matjaža Podobnika, za drugega preštevalca glasov Branka Bizjaka, za notarja za sestavo notarskega
zapisnika določi notarja Drava Ferligoja iz
Kopra.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
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Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice:
a) upravi,
b) nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
poslovno leto 2001 znaša 236,868.448
SIT in se v celoti uporabi za druge rezerve iz
dobička.
2. Skupščina s sprejemom tega podeli
razrešnico:
a) upravi,
b) nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje
Ernst&Young, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme naslednji sklep: s 16. 7. 2002 se
odpokliče člana nadzornega sveta Franca
Ohnjeca in z istim dnem izvoli novega člana
Aleksandra Lozeja za mandatno obdobje
štirih let.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi
družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 16. 7.
2002 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
LAMA d.d. Dekani
uprava
Ob-72211
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo 5. 7.2002 s pričetkom ob 12. uri v
prostorih TUS KO-SI, d.d. Pod gradom 2a,
Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu: Imenujejo se organi
skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič, za preštevalce glasov se imenuje Jurjec Branka in Korošec Marta.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2001.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2001 v višini 143,578.385,45 ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
in podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2001.
4. Umik delnic družbe TUS KO-SI, d. d.
(14.149 lotov) in sprejem sklepa o znižanju
osnovnega kapitala v skupni višini
16,568.451,72 tolarjev.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini delničarjev TUS KO-SI,
d. d., Slovenj Gradec, da sprejme naslednji
sklep:
1. Sklad lastnih delnic se poveča za
2,791.433 tolarjev iz nakupov v letu 2002,
tako da znaša sklad lastnih delnic skupaj
16,568.451,72 tolarjev.
2. Na osnovi členov od 347 in 356 Zakona o gospodarskih družbah, se predlaga
znižanje osnovnega kapitala družbe na naslednji način:
– umik 14.149 delnic
po nominalni vrednosti
1000 tolarjev
14,149.000
– znižanje rezerv
2,419.451,72
Skupaj
16.568.451,72
5. Preknjižba preveč oblikovanega dobička.
Predlog sklepa: razlika preveč oblikovanega in izločenega dobička v višini
401.222,40 SIT iz naslova preveč izločenega dobička za nagrade nadzornega sveta, naj se vrne v preneseni čisti dobiček iz
prejšnjih let.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
hiša Ernst & Young , d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zadsedanjem skupščine na
sedežu družbe in ki so na dan 30. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine in
sicer na sedežu družbe, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe

Ob-72267
Na podlagi statuta družbe Fond Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe Fond d.d., Idrija
ki bo v četrtek, 25. 7. 2002 ob 11. uri
na sedežu družbe FMR d.d. v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2001.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine vsak
delovni dan med 9. in 12.uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 14. 6. 2002, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 11.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Fond d.d.
direktor
Nikolaj Močnik
Ob-72276
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja 21,
Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža Koper d.d., sklicuje
6. sejo skupščine družbe
IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 15. 7. 2002 ob 14. uri v kraju
sedeža družbe.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Montaža Koper d.d., da imenuje naslednje organe skupščine: predsednika skupščine,
dva preštevalca glasov in notarja.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi
obliki.
4. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega
sveta in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001, s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
bilančni dobiček poslovnega leta 2001
prenese v naslednje poslovno leto.
6. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se v nadzorni svet družbe imenuje naslednje člane:
– Tomaž Može,
– Igor Kragelj,
– Julijan Peruzin.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: revidiranje poslovnih
izkazov za leto 2002 se poveri revizorski
hiši ITEO-Abeceda iz Ljubljane.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki
jo vodi delniška družba, na dan 30. 6.
2002 in ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
15. 6. 2002 do 14. 7. 2002, in sicer
vsak delavnik od 13. do 15. ure.

Št.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper, d.d., Koper
uprava – direktor
Jože Cetinski
Ob-71945
Na podlagi določil 18. člena Statuta
družbe uprava sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v torek, dne 16. julija 2002, ob
11. uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
– k točki 1: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in notar ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;
– k točki 2: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu;
– k točki 3:
3.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 v višini 47,541.272,01 SIT se
razporedi v druge rezerve družbe.
3.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2001.
– k točki 4:
Skupščina delničarjev ugotovi, da zaradi odstopne izjave preneha mandat članici nadzornega sveta Simoni Čarman-Poberaj;
Skupščina delničarjev skladno z dopolnjeno sestavo nadzornega sveta po določilih Statuta družbe izvoli dva nova člana
nadzornega sveta predstavnika tujih lastnikov kapitala:
– Giuseppe Ceccato,
– pres. avv. Dino Marchiorello.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja do izteka štiriletnega mandata ostalih članov nadzornega sveta.
– k točki 5: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2002 skupščina imenuje revizijsko družbo IN Revizija,
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi
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družbe le v pisni obliki v sedmih dneh od
dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila. Pisna pooblastila
morajo za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in
nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točkah 2., 3. in 4.,
ko je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se
osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana
uprava družbe
Ob-72191
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške družbe Koroška trgovina d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
3. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, dne 18. 7. 2002 ob
13. uri, v sejni sobi, v Dravogradu, Trg 4.
julija 46, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolita
dva preštevalca glasov.
Za predsednico skupščine se izvoli Nevena Tea Gorjup.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Upravi in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica, s čimer se
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem
letu 2001.
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3. Obravnava in sprejem predloga o
razporeditvi čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se čisti dobiček poslovnega leta 2001, ki
znaša 3,044.015 SIT, razporedi na nerazporejeni dobiček.
4. Predlog za imenovanje revizorja družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 imenuje Loris d.o.o. iz
Dravograda.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Koroška trgovina d.d., Partizanska ul. 2, 2360
Radlje ob Dravi.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v pisarni, in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O vseh sklepih dnevnega reda odloča
skupščina z večino oddanih glasov.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in s predlogom dobička, je
na vpogled delničarjem v tajništvu, v Dravogradu, vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje do dneva izvedbe skupščine,
od 10. do 13. ure.
Koroška trgovina d.d., Radlje ob Dravi
predsednik uprave
Vinko Poderžan, jur.

Nasprotni predlog
Ob-72270
V skladu z določili 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Kladivar Žiri, d.d., Industrijska ul. 2, Žiri sporoča
delničarjem
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nasprotni predlog

delničarja Nacionalne finančne družbe,
Trdinova 4, Ljubljana k točki 5 dnevnega
reda 7. redne skupščine delničarjev družbe
Kladivar Žiri, d.d.
Delničar ocenjuje, da je predlog uprave
in nadzornega sveta glede višine dividend
neustrezen, zato predlagamo skupščini, da
pred predlogom uprave pri sklepu 5.b. glasuje o podanem nasprotnem predlogu, po
katerem se izplača 130 SIT bruto dividende
na delnico (predlog uprave in nadzornega
sveta je 80 SIT bruto na delnico).
Kladivar Žiri, d.d.
direktor
mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 36/2000-37
S-72138
To sodišče je s sklepom opr. št. St
36/2000 z dne 6. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Nordex - Eurocontor Proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o. - v stečaju, Spodnji Duplek, Zg.
Duplek 124h, ker so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
St 111/2001
S-72140
S sklepom tega sodišča opr. št. St
111/2001 z dne 7. 5. 2002 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Strojna Tovarna strojev d.d., Maribor, Linhartova 11.
Terjatve upnikov so razvrščene v 2 razreda, in sicer:
1. razred A - terjatve upnikov, ki se poplačajo v višini 100% ugotovljenih terjatev z
obrestmi v višini 1,5% letno, ki tečejo od
19. 12. 2001, v roku 5 let od 7. 5. 2002;
2. razred B - terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 17. 5. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
St 14/2002
S-72142
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2002 z dne 6. 6. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
MIF Družba za storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Maribor, Partizanska c.
3-5, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po

tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
St 169/2001-13
S-72143
To sodišče je s sklepom St 169/2001
dne 6. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kora - C družba za poslovni consulting in posredovanje d.d. Ljubljana, Mladinska 12, matična številka
5716683, šifra dejavnosti 21.120.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2002 ob 9.30, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6.
6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2002
St 134/2001
S-72146
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
134/2001 z dne 30. 5. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Sporting
trade Proizvodnja, trgovina inženiring,
d.o.o., Litija, Podkraj 6 - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002
St 20/2002
S-72147
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
20/2002 z dne 30. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Eteks, svetovanje, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz d.o.o., Ljubljana, Celovška 73 v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002
St 85/2002-11
S-72148
To sodišče je s sklepom St 85/2002
dne 7. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Europlan d.o.o., Dunajska
429,
Ljubljana,
matična
številka:
5302790, šifra dejavnosti: 11.611.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Stajka Skrbinšek iz Domžal.
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne 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 4. 9. 2002 ob 11.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2002
St 104/2002
S-72149
To sodišče je s sklepom St 104/2002
dne 6. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IMP Promont - IPD Tehnične storitve, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30, matična številka: 5607663, šifra dejavnosti: 28.750.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob, Krivec 20, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2002 ob 10.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2002
St 33/2000-51
S-72177
1. Po 170/1 členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Prodaja na drobno
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, Škerlak Ernest s.p., Šulinci št. 40, zaključi.
2. Premoženje stečajnega dolžnika, in
sicer:
– 1/1 vl. št. 74 k.o. Šulinci s parc. št.
1.158 njiva 4.254 m2 in travnik 226 m2,
parc. št. 1.159 vinograd 313 m2, parc. št.
1.167 dvorišče 1055 m2, gospodarsko poslopje 220 m2 in stanovanjska stavba
100 m2, parc. št. 1.168 njiva 729 m2, parc.
št. 1.169 travnik 2.207 m2, parc. št. 1.170
sadovnjak 1.230 m2, parc. št. 1.171 sadovanjak 918 m2, parc. št. 1.172 travnik
4.301 m2, parc. št. 1.187 sadovnjak
842 m2, parc. št. 1.188 travnik 1.002 m2,
parc. št. 1.214 njiva 828 m2, parc. št.
1.215 travnik 1.738 m2,, parc. št. 1.216
njiva 7.336 m2 in pot 370 m2, parc. št.
1.217 njiva 1.536 m2, parc. št. 1.218 gozd
1.357 m2, parc. št. 1.232 gozd 5.941 m2,
parc. št. 1.233 travnik 1.183 m2, parc. št.
1.234 njiva 3.706 m2, parc. št. 1.253 travnik 1.931 m2, parc. št. 1.254 njiva
3.198 m2, parc. št. 1.385 njiva 648 m2 in
parc. št. 2.494 gozd 14.836 m2;
– 1/2 vl. št. 92 k.o. Lucova s parc. št.
83 gozd 1.101 m2, parc. št. 85 gozd
823 m2, parc. št. 362 gozd 2.771 m2, parc.
št. 387 gozd 1.167 m2, parc. št. 389 gozd
1.422 m2, parc. št. 397 gozd 2.041 m2,
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parc. št. 407 gozd 569 m2, parc. št. 409
gozd 538 m2, parc. št. 440 gozd 1.327 m2,
parc. št. 442 gozd 1.187 m2, parc. št. 457
gozd 2.436 m2, parc. št. 795 pašnik
728 m2, parc. št. 796 gozd 764 m2, parc.
št. 1.171 travnik 417 m2, parc. št. 1.172
njiva 715 m2, parc. št. 1.397 njiva 396 m2,
parc. št. 1.456 travnik 1.127 m2, parc. št.
1.470 njiva 613 m2, parc. št. 1.471 travnik
531 m2, parc. št. 1.474 njiva 620 m2, parc.
št. 1.475 travnik 723 m2, parc. št. 1.492
pašnik 168 m2, parc. št. 1.494 pašnik
189 m2, parc. št. 1.504 travnik 2.592 m2,
parc. št. 1.512/1 gozd 283 m2, parc. št.
1.512/2 pot 267 m2, parc. št. 1.512/3
gozd 147 m2, parc. št. 1.516 pašnik 55 m2,
in parc. št. 1.517 pašnik 125 m2, se izroči
Občini Gornji Petrovci, zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Murski Soboti pa nalaga, da
po pravnomočnosti tega sklepa pri vseh navedenih nepremičninah, pri Škerlak Ernestu lastnih deležih vknjiži lastninsko pravico
na Občino Gornji Petrovci.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2002
St 16/2002-16
S-72178
1. Z dnem 6. 6. 2002 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Avguštin Andrašič s.p., Avtoprevozništvo, Drakovci št.
5, 9243 Mala Nedelja.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.700 SIT in največ 34.000 SIT. Sodna
taksa se plača na žiro račun sodnih taks
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 9. 2002 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 6. 6. 2002 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2002
St 8/2002-5
S-72179
Z dnem 6. 6. 2002 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Izdelovanje
drobnih kovinskih predmetov Šrol Janez s.p. Veščica št. 3, 9240 Ljutomer
in se z istim dnem po 99/1 členu Zakona
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o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji
tudi zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika, in sicer solastninski delež 96/588 parc. št.
139/3, dvorišče 469 m2, stanovanjska stavba 54 m2, parc. št. 243/1, njiva 8.374 m2,
parc. št. 243/3, njiva 423 m2, parc. št.
243/4 sadovnjak 1.449 m2, parc. št.
245/3 travnik 4.942 m 2, parc. št. 245/4
stanovanjska stavba 65 m 2, gospodarsko
poslopje 65 m2 in parc. št. 247/4, gozd
2.879 m2, vse vpisane v vl. št. 337 k.o.
Godemarci, se izroči Občini Ljutomer, zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru
pa nalaga, da po pravnomočnosti tega sklepa vknjiži pri navedeni vložni številki, pri Šrol
Janezu solastnem deležu, lastninsko pravico na Občino Ljutomer.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2002
St 47/2002-9
S-72180
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2002 sklep z dne 6. 6. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pušnik Branko s.p., Trgovina na drobno in
izdelovanje tekstilnih izdelkov, Zdraviliški trg 3, Rogaška Slatina (matična številka 5003961), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča v Celju.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pušnik Branko
s.p., Trgovina na drobno in izdelovanje tekstilnih izdelkov, Zdraviliški trg 3, Rogaška
Slatina (matična številka 5003961), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2002
St 32/2002-20
S-72185
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2002 sklep z dne 5. 6. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Euros, Podjetje za proizvodnjo, trgovino,
zastopanje in svetovanje d.o.o., Cesta
IV/27,
Velenje
(matična
številka
5733677), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev za dne 4. septembra
2002 ob 14.30, 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: Euros, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje d.o.o., Cesta IV/27, Velenje (matična številka 5733677), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2002
St 16/2002
S-72186
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2002 sklep z dne 6. 6. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gril Marjan s.p., “Gril Trade”, Teharska
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4, Celje (matična številka: 1236709), se
začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gril Marjan s.p.,
“Gril Trade”, Teharska 4, Celje (matična številka: 1236709), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2002
St 15/2002
S-72187
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2002 z dne 6. 6. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Avtohiša Strikovič, trgovina, storitve, d.o.o., Koroška cesta 53d, Kranj, matična številka 5902886,
šifra dejavnosti 50.200 in ga na podlagi 99.
člena ZPPSL tudi takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002
St 10/2002
S-72188
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2002 z dne 5. 6. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
AN&T Queen d.o.o. trgovina in proizvodnja tekstilnih izdelkov Koper, Pristaniška 35, Koper, matična št. 5655641, šifra
dejavnosti 55.401. Terjatev dolžnika do
TRA. COMM Zalovič David s.p. v znesku
194.565 SIT s pp ter osnovna sredstva:
gips plošče, klima, pohištvo, ploščice, ledomat in barski stol, kot izhajajo iz popisnega lista osnovnih sredstev na dan 31. 12.
2001, se izročijo Mestni občini Koper, brez
prevzema obveznosti.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2002
St 6/99
S-71973
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad stečajno maso dolžnika Globus
film, Kinematografsko podjetje d.o.o., v
stečaju, za dne 16. 7. 2002 ob 8.30 v razpravni dvorani 130/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II - desno,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do
16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 6. 2002
St 50/2002-20
S-71994
To sodišče v likvidacijskem postopku
nad Premoženjem ZOEPRITZ d.o.o. Ribnica za dne 19. 6. 2002 ob 9.45, soba
307/III tega sodišča razpisuje 2. narok za
preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2002
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St 15/97-67
S-71997
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Alples
Strojegradnja d.o.o. Železniki - v stečaju, Češnjica 48/d, Železniki, bo dne
28. 8. 2002 ob 12. uri v sobi št. 12/pritličje Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2,
Kranj.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 5. 2002
St 10/97-114
S-72000
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Beltimpeks Export - import d.o.o.
Murska Sobota Obrtna cona Murska Sobota - v stečaju se na osnovi 170/I člena
ZPPSL ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in se stečajni postopek z dnem
5. 6. 2002, zaključi.
Vnovčena stečajna masa v višini
4,504.452,30 SITse uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, poslovni delež družbe Poljoobskrba, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino in storitve d.o.o.,
Markišavska cesta 5, Murska Sobota pa se
izroči Mestni občini Murska Sobota, brez
prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2002
St 3/99
S-72001
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Mlinar Franc, Mizarstvo Mlinar, s.p., Orehovlje 49, Miren - v
stečaju, izven naroka dne 6. 6. 2002 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj predložil dne 4. 6.
2002.
Narok za obravnavanje osnutka glavne
delitve se določi na 26. 8. 2002 ob 12.45 v
sobi 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo vsak delovni dan od 8. do
12. ure pri tem sodišču v sobi 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2002
St 96/2001-15
S-72002
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 96/2001 sklep z dne 6. 6. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Radmelič Adolf s.p., Spominki, okrasni
predmeti in razvedrilo, Rakovlje 27, Braslovče (matična številka 1113968), se začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Radmelič Adolf
s.p., Spominki, okrasni predmeti in razvedrilo, Rakovlje 27, Braslovče (matična številka 1113968), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2002

St 7/95-85
S-72004
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 7/95
dne 3. 6. 2002 razpisalo narok za preizkus
terjatev nad dolžnikom Naravno zdravilišče Triglav Mojstrana p.o. - v stečaju,
Savska cesta 2, Mojstrana, ki bo dne 28.
6. 2002 ob 13. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
dne 3. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 6. 2002
St 32/2002-24
S-72005
To sodišče je s sklepom opr. št. St
32/2002 z dne 3. 6. 2002 zaradi umika
predloga postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom PIK Tekstil Družba za proizvodnjo, trgovino, storitve in usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 5, ustavilo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2002
St 8/94-569
S-72006
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
8/94 dne 31. 5. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Oprema p.o., Kočevje, Tomšičeva 13, Kočevje.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2002
St 69/2002
S-72008
To sodišče je s sklepom St 69/2002
dne 4. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Unilux d.o.o., Cesta v Pretržje 8, Rakek, matična številka: 1511769,
šifra dejavnosti 55.401.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2002 ob 13.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2002
St 102/2002-8
S-72009
To sodišče je s sklepom St 102/2002
dne 5. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dypon d.o.o., Dunajska
210,
Ljubljana,
matična
številka:
5674263, šifra dejavnosti: 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Vrhnike.
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 terjatev stečajnemu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2002 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2002
St 73/2001
S-72010
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
73/2001 z dne 30. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Sussa d.o.o.
- v stečaju, Cesta v Lipovce 33a, Ljubljana-Brezovica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002
St 14/2002-9
S-72011
1. Z dnem 3. 6. 2002 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Imgrad, Industrija montažnih gradbenih
materialov Ljutomer d.d., Ljutomer, Ormoška cesta 46.
2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-142002 položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
K prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o
plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote
prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.700
SIT in največ 34.000 SIT. Sodna taksa se
plača na žiro račun sodnih taks Okrožnega
sodišča
v
Murski
Soboti
št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi št. 53.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 3. 6. 2002 nabije na oglasno desko sodišča.
II. odredilo:
Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Color Medvode d.d., Medvode, Cesta Komandanta Staneta 4,
2. Vesna d.d. Ljutomer, Glavni trg 5,,
3. Prlekija d.o.o. Ljutomer, Prešernova
25,

Št.

4. K2 d.o.o. Maribor, Vita Kraigherja 5
in
5. Franc Niederl, Moravci 62, Mala Nedelja.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2002
St 9/2000
S-72013
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika RE Trgovina na drobno in debelo d.o.o. Ajdovščina, IV. Prekomorske 61, Ajdovščina, dne 31. 5.
2002 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom RE Trgovina na drobno in
debelo d.o.o. Ajdovščina, IV. Prekomorske
61, Ajdovščina, ki se takoj zaključi.
Sklep o začetku in takojšnjem zaključku
stečajnega postopka se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vl. št.
1/364/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 5. 2002
St 164/2000
S-72258
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Brenčič Trade,
d.o.o. – v stečaju, Suhadole 22, Komenda, za dne 18. 7. 2002 ob 12. uri, v sobi
368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Izbrisi
Rg-9097
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2001/19038 z dne 22. 4.
2002 pod št. vložka 1/32226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1446894
Firma: Uniqa, finančno svetovanje,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dravska 10, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 35,000.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebinih obveznosti izbrisane družbe prevzame Uniqa
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International GmbH, Praterstrasse 1-7,
Wien, Avstrija, vložek: 35,000.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 8. 1999.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče
na podlagi prvega odstavka 398. člena
Zakona o gospodarskih dužbah (Uradni
list RS, št. 30/93, v nadaljevanju: ZGD)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje
tudi imena in naslove družbenikov, ki so
prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni
pouk: zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 17318/2001
Rg-10199
Okrožno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog Lucifer,
Import-Export, d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Lucifer,
Import-Export, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
LUCIFER, d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 11. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vojko Tomšič, Sorška ulica 5, Kranj, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno premoženje prenese
na ustanovitelja družbe.
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. 2. 2001
Srg 02364/2002
Rg-10226
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe MYNOR, podjetje za trgovino,
marketing in inženiring, d.o.o., Tržaška 116,
Ljubljana, objavlja sklep:
MYNOR, podjetje za trgovino, marketing in inženiring, d.o.o., Ljubljana, pre-
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neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Knavs Matjaž, Rožna
dolina c. XXXI/5a, Ljubljana in Škabar Matjaž Rožičeva ulica 12, Srednje Jarše, z ustanovitvenim kapitalom 1.500 SIT, ki prevzemata 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 27. 5. 2002
Srg 04342/2002
Rg-10228
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Megro, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva
13, objavlja sklep:
MEGRO, podjetje je za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, reg. št. vl. 1/14272/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 4. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Oven Branko, Udvančeva
31, Ljubljana, Bagarič Željko, Beblerjev trg
3, Ljubljana in Potec Zvone, Grajzerjeva ulica 21, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike v razmerju z njihovimi deleži.
Zoper sklep skupščne 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 27. 5. 2002
Srg 03069/2002
Rg-10232
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlogom predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Akris-Miklavčič in ostali, podjetje
za računalniški inženiring, turizem in marketing, d.n.o., 1370 Logatec, Poštni vrt 10,
objavlja sklep:
Akris-Miklavčič in ostali, podjetje za
računalniški inženiring, turizem in marketing, d.n.o., 1370 Logatec, Poštni vrt
10, reg. št. vl. 1/07163/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 7. 2. 2002.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Guši Miklavčič Jože in
Miklavčič Aleksandra, oba Logatec, Poštni
vrt 10, z ustanovitvenim kapitalom 4.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
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 27. 5. 2002

NOVO MESTO
Srg 337/2002
Rg-10195
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe San Avto, trgovina, posredništvo in proizvodnja d.o.o. Trebnje,
Obrtniška ulica 33, objavlja sklep:
družba SAN AVTO, trgovina, posredništvo in proizvodnja d.o.o. Trebnje,
Obrtniška ulica 33, vpisana na reg. vl. št.
1-4099/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marjanca Urbič, Šentrupert, Šentrupert 62, z ustanovitvenim kapitalom 2,100 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,100.000 SIT v celoti prnese na Marjanco
Urbič, Šentrupert, Šentrupert 62.
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 klep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
AIRCON d.o.o., Levstikova 3/a, Celje,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino Aircon
d.o.o., CELJE - Levstikova 3/a, z znakom R v
krogu in štirimi skupaj povezanimi in zaključenimi črtami. gny-89122

Priglasitveni list
Bizjak Ciril s.p., Stari trg 22, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-013/93, izdan dne 1. 1. 1994. gnw-89224
Bizovičar Alenka, Šorlijeva 3, Kranj, priglasitveni list, opravilna št. 18-2277/98, izdan dne
15. 3. 1998. gnf-89141
Božak Anton, Strma ulica 12, Rogatec, priglasitveni list, opravilna št. 54-686/1994, izdan dne 27. 12. 1994. gnn-89233
Dermota Anton, Češnjica 5, Podnart, priglasitveni list, opravilna št. 44-1076/94, izdan
dne 8. 12. 1994. gnd-89343
Dornik Pavla, Milana Majcna 35, Radeče,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0161/94,
ERO 5164805, izdan dne 24. 5. 1994 pri
DURS DU Celje, izpostava Laško. gnz-89121
Ereš Niko s.p., Belokranjska cesta 23, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064
1361/94. gnv-89350
Jalovec Boris, Stari trg 16, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27 0916/2000, izdan
dne 7. 2. 2000. gnm-89259
Kavčič Dejan s.p., Gostinske usluge in svetovanje, Preglov trg 4, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 26-2033/97, mat. št.
5674237, izdan dne 1. 1. 1997. gni-89638
Košir Ivica, Izlake 9, Izlake, priglasitveni list,
opravilna št. 0161/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnd-89468
Krpan Martina, Lokavska cesta 13, Sežana, priglasitveni list, opravilna št. 48-0080/94,
izdan dne 19. 3. 1996. gnq-89280
Krpan Vojko, Lokavska cesta 13, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0182/94, izdan dne 19. 4. 1994. gnr-89279
Lakner Darko, Zapoge 20/a, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 032801/0529/00-37/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-89351
Malekič Boštjan s.p., Vojna vas 10, Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
018979/0675/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gni-89213
Možič Aleksander s.p., Fala 49, Selnica ob
Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
066322/1051/01-78/1999, izdana dne 23.
9. 1999 izdala OZS. gnr-89679
Novak Marjeta, Cankarjeva ulica 6, Radovljica,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
44-1782/96, izdan dne 17. 5. 1996.
gnr-89354
Pestotnik Avgust, Grbinska cesta 13, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0388/94, MŠ
5147141, izdan dne 28. 12. 1994.
gnr-89429
Plankl Stanislava, Trgovina PERLA, Luče
83, Luče, priglasitveni list, opravilna št.
35-0061/94, matična št. 5867068, izdan dne
2. 3. 1994. gnc-89169
Plohl Vladimir, Bevkova 19, Ptuj, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. in reprezentativno obrtno
dovolenje,
št.
046281/1588/00-52/1995. gnv-89250
Prezelj Bogdan, Podgorje 2/a, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-0266/94, izdan
dne 13. 5. 1994. gnz-89346
Stepančič Valter, Volinska 16/f, Koper Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053519/2668/01-27/1995, izdana dne 11.
10. 1995. gni-89513
Sternad Zmago, Ob plantaži 35, Limbuš,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1345/94,
izdan dne 20. 6. 1994. gnj-89512
Šarič Mehmed, Gorenjska cesta 33/b, Radovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-0131/94, izdan dne 15. 3. 1994.
gno-89257
Šenveter Petra, Ul Jožeta Stanteta 14, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list, opra-
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vilna št. 064-7289/2001, izdan dne 28. 9.
2001. gnh-89214
Šinkovec Anton, Tratnikova 11, Nazarje, priglasitveni list, opravilna št. 35-0304/94, izdan
dne 25. 5. 1994. gno-89582
Šuštar Miroslav s.p., Sadnikarjeva 1/a,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
040729/0229/00-25/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnx-89223
Tominec Slavko s.p., Lipca 10, Logatec,
priglasitveni list, opravilna št. 30-0150/94, izdan dne 23. 5. 1994. gnf-89316
Uršič Drago, Krilanova ulica 3, Kobarid,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 005052/0316/00-65/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-89514
Vesel Marko, Ulica na grad 7/a, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0263/94, izdan dne 18. 5. 1994. gnd-89168
Zalar Iztok, Tomišelj 34/b, Ig, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
057305/3912/01-38/1998, izdana dne 9.
2. 1998. gnp-89631
Zupanič Olga, Cesta v Rogozo 7, Miklavž
na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2852/94, izdan dne 1. 10. 1996.
gnw-89349

Potne listine
Avdyli Bashkim, Dol pri Borovnici 29, Borovnica, potni list, št. BA 971501. gny-89772
Avšič Borut, Vodnikova cesta 8, Ljubljana,
potni list, št. CA 20311, izdala UE Ljubljana.
gnv-89275
Baljak Saša, Ulica Istrskega odreda 8, Izola
- Isola, potni list, št. BA 578692, izdala UE
Izola. gns-89303
Baltić Zorica, Klanska ulica 11, Medvode,
potni list, št. BA 703956. gnv-89525
Bandelj Rihard, Izolska vrata 4, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 509439. gnh-89189
Bašić Edin, Cesta 1. maja 28, Hrastnik,
potni list, št. BA 279952. gnf-89541
Bezjak Marija, Cesta 4. julija 7, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 787303. gns-89528
Bilali Zudi, Kristanova 10, Ljubljana, potni
list, št. BA 860773, izdala UE Ljubljana.
gnx-89548
Biščević Jasmin, Mestni trg 8, Škofja Loka,
potni list, št. BA 794182. gnp-89581
Bizjak Darjo, Brežnica 2, Kobarid, potni list,
št. AA 467408. gnw-89199
Bovhan Marija, Šaranovičeva ulica 7/a, Celje, potni list, št. BA 96482. gnd-89593
Bračko Iztok, Kraigherjeva 6, Celje, potni
list, št. BA 962920. gno-89432
Brecelj Bojan, Gradaška ulica 26, Ljubljana, potni list, št. BA 876735, izdala UE Ljubljana. gnm-89634
Brezovnik Milan, Stantetova 4, Velenje, potni list, št. P00214280. gnx-89373
Bric Rudi, Mokrška 15, Ljubljana, potni list,
št. AC 1038. gnk-89561
Brumec Leopold, Zg. Grušovje 7, Oplotnica, potni list, št. AA 791185. gns-89178
Buda Mitja, Tomačevica 28, Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI 127676.
gny-89272
Cer Danijel, Mariborska cesta 3, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. BA 518474.
gnc-89569
Cotman Robert, Godič 86, Stahovica, potni
list, št. BA 747789, izdala UE Kamnik.
gnr-89779
Cunder Igor, Skopska ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 972353, izdala UE Ljubljana.
gnf-89366
Čabraja Aleksandra, Golnik 110, Golnik,
potni list, št. CA 16871. gnj-89587

Št.

Česen Roki, Ul. Gubčeve brigade 14, Ljubljana, potni list, št. BA 663762, izdala UE Ljubljana. gnx-89523
Danojlović Jovan, Kraljeva 19, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 916047. gno-89586
Dejak Katica, Ulica Emila Adamiča 33, Dobrova, potni list, št. AA 975205, izdala UE Ljubljana. gng-89265
Djuričin Zoran, Groharjeva 12, Kamnik, potni list, št. AA 520770, izdala UE Kamnik.
gns-89478
Etemaj Temo, Ljubovo, Jugoslavija, potni
list, št. BA 774223, izdala UE Domžale.
gng-89465
Fabčič Marijan, Dane pri Sežani 87, Sežana, potni list, št. AA 908751. gnn-89658
Fabjan Zoran, Grčna 29, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 53011, izdala
UE Nova Gorica. gnn-89358
Feher Alfred, Tomšičeva 2, Lendava - Lendva, potni list, št. AA 820868, izdala UE Lendava. gny-89347
Gomboc Mateja, Lendavska ulica 37/b,
Murska Sobota, potni list, št. AA 466752, izdala UE Murska Sobota. gnx-89198
Gregorič Ivana, Stjenkova ulica 8, Sežana,
potni list, št. AA 553139, izdala UE Sežana.
gnf-89266
Gruden Daša, Ozeljan 103, Šempas, potni
list, št. BA 549148, izdala UE Nova Gorica.
gni-89288
Gruden Franko, Ozeljan 103, Šempas, potni list, št. BA 549147, izdala UE Nova Gorica.
gnj-89287
Horvat Perne Suzana, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 823701, izdala UE
Ljubljana. gnc-89519
Hrobat Elvis, Obrtniška 20, Kozina, potni
list, št. BA 987543. gnz-89671
Hrvaćanin Ratko, Cesta v Zgornji log 24/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 708464, izdala UE
Ljubljana. gnp-89506
Ilić Aleksandar, Tržaška cesta 121, Ljubljana, potni list, št. BA 860445, izdala UE Ljubljana. gnh-89364
Jakša Špela, Rimska cesta 14, Šmarje-SAP,
potni list, št. BA 965719. gnh-89764
Janež Gabrijela, Slovenska vas 25, Stara
Cerkev, potni list, št. BA 338902, izdala UE
Kočevje. gnx-89173
Janžeković Marko, Sovretova pot 54, Ptuj,
potni list, št. P00117098. gnf-89416
Jež Dušan, Vrhpolje 79, Vipava, potni list,
št. P00392972. gnl-89560
Jež Marta, Vrhpolje 79, Vipava, potni list,
št. P00344949. gnm-89559
Karić Nazifa, Endliharjeva 13, Ljubljana, potni list, št. P00355396. gnn-89758
Keše Peter, Glavni trg 25, Kranj, potni list,
št. BA 942234. gng-89765
Klemenšek Luka, Makucova ulica 37, Ljubljana, potni list, št. CA 33621, izdala UE Ljubljana. gnz-89771
Kocelj Andreja Martina, Bazoviška 15, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
155695. gnm-89209
Kocelj Marija, Bazoviška 15, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 105064, izdala UE Nova Gorica. gno-89207
Kokot Darko, Podmark 17, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. AA 354209. gnn-89208
Kolmanič Andrej, Ptujska cesta 89, Maribor, potni list, št. BA 485870. gnh-89539
Koren Kaja, Rusjanov trg 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 735615, izdala UE Ljubljana.
gny-89697
Koršič Jožef, Šolska ulica 28, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 66265, izdala
UE Nova Gorica. gnz-89571
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 334576, izdala UE Ljubljana.
gns-89753
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Kostadinović Milena, Štanjel 54, Štanjel,
potni list, št. BA 191778, izdala UE Sežana.
gnq-89655
Košir Emil, Podlubnik 159, Škofja Loka,
potni list, št. BA 854609, izdala UE Škofja
Loka. gne-89317
Kotar Peter, Cesta 42, Ptuj, potni list, št.
BA 946262. gnb-89345
Kralj Katja, Celovška cesta 123, Ljubljana,
potni list, št. BA 887107, izdala UE Ljubljana.
gnl-89585
Krivec Karmen, Podgorska 126, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 668196, izdala UE
Slovenj Gradec. gng-89565
Kus Barbara, Plešičeva 43, Ljubljana, potni
list, št. BA 331180, izdala UE Ljubljana.
gnc-89744
Kus Jaka, Plešičeva 43, Ljubljana, potni list,
št. BA 995267, izdala UE Ljubljana.
gnb-89745
Lepojič Boris, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, potni list, št. BA 898883, izdala UE Ljubljana. gnf-89441
Lunder Boštjan, Rožičeva 1/a, Ljubljana,
potni list, št. Ba 206992, izdala UE Ljubljana.
gnv-89775
Lušina Gregor, Stražišarjeva 14, Jesenice,
potni list, št. BA775086. gnw-89549
Markun Blaž, Britof 322, Kranj, potni list,
št. P 286700. gnv-89425
Marušič David, Nova vas 2, Logatec, potni
list, št. BA 694302, izdala UE Logatec.
gnw-89424
Matuha Robert, Cesta 24. junija 72, Ljubljana, potni list, št. AA 307783, izdala UE Ljubljana. gnx-89423
Meglič Jure, Zg. Duplje 40/a, Duplje, potni
list, št. CA 39637. gns-89328
Metličar Alojz, Opekarniška cesta 10, Celje, potni list, št. AA 834981. gnb-89270
Miklič Gregor, Vojkova 91, Ljubljana, potni
list, št. P00055470. gne-89517
Milić Mihajlo, Ragovska 12/26, Novo mesto, potni list, št. BA 793219. gnc-89194
Mivšek Rajko, Jačka 15, Logatec, potni list,
št. BA 428354, izdala UE Logatec. gnw-89749
Mlakar Alojz, Kolodvorska ulica 4/a, Krško,
potni list, št. BA 724812, izdala UE Krško.
gng-89440
Munh Jernej, Stanka Bloudka 28, Idrija,
potni list, št. BA 140457. gnp-89710
Ostanek Nina, Drejčetova pot 16, Novo mesto, potni list, št. BA 671845. gno-89557
Pajnik Aleš, Otiški vrh 62, Šentjanž pri Dravogradu, potni list, št. BA 808825, izdala UE
Dravograd. gnm-89534
Perne Alojz, Metoda Mikuža 12, Ljubljana,
potni list, št. AA 823700, izdala UE Ljubljana.
gnz-89521
Perozzi Rok, Bilje 135/b, Renče, potni list,
št. BA 548866, izdala UE Nova Gorica.
gni-89188
Pogačar Aleš, Srednje Gameljne 25/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 886099, izdala UE
Ljubljana. gni-89492
Požek Jana, Anžlova gora 18, Semič, potni
list, št. AA 338613. gnn-89333
Prelog Aljoša, Sobetinci 15, Markovci, potni list, št. AA 439248. gnr-89554
Prijatelj Almira, Moravče 19, Gabrovka, potni list, št. BA 419328. gnd-89543
Prijatelj Franci, Moravče 19, Gabrovka, potni list, št. BA 363356. gnc-89544
Pšeničnik Olga, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 315614, izdala UE Ljubljana.
gnw-89699
Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor, potni
list, št. BA 872327. gni-89688
Rakar Gregor, Šared 13, Izola - Isola, potni
list, št. BA 575654, izdala UE Izola. gnj-89387
Rašić Ranko, Cesta Španskih borcev 33/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 998857, izdala UE
Ljubljana. gnu-89326
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Rizvani Rifat, Vogelna ulica 8, Ljubljana, potni list, št. BA 663157, izdala UE Ljubljana.
gnp-89406
Rode Greta, Trboje 139, Kranj, potni list,
št. BA 174139. gnc-89419
Rozman Ingrid, Tbilisijska 2, Ljubljana, potni list, št. BA 769090, izdala UE Ljubljana.
gnr-89379
Sirar Marko, Gosposvetska cesta 13, Ljubljana, potni list, št. BA 735064, izdala UE Ljubljana. gnv-89404
Sirnik Marija, Draveljska cesta 18, Ljubljana, potni list, št. AA 319031, izdala UE Ljubljana. gnd-89768
Skočaj Jožef, Gornje Cerovo 62, Kojsko,
potni list, št. AA 399851, izdala UE Nova Gorica. gno-89532
Subotić Mišo, Ljubljanska cesta 76, Domžale, potni list, št. BA 899653, izdala UE Domžale. gnt-89477
Šauperl Rikardo, Vojašniški trg 7, Maribor,
potni list, št. BA 468311. gnp-89656
Šelb Julij, Mlinska pot 17, Ljubljana, potni
list, št. BA 663712, izdala UE Ljubljana.
gnr-89504
Šepec Tina, Rozmanova 24/f, Ilirska Bistrica, potni list, št. CA 18854. gnb-89545
Šeruga Janez, Hodoš 72, Hodoš - Hodos,
potni list, št. AA 821067, izdala UE Murska
Sobota. gnk-89386
Škaper Rok, Černelavci, Travniška 19, Murska Sobota, potni list, št. BA 783719.
gnz-89546
Šušterič Sebastijan, Ul. Božidarja Jakca 13,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA 574835,
izdala UE Piran. gnp-89531
Tancik Marko, Mala čolnarska 12, Ljubljana, potni list, št. AA 645673, izdala UE Ljubljana. gnn-89583
Taschner Mira, Friedrich-Engels-Bogen 13,
Munchen, Nemčija, potni list, št. BA 703426.
gnw-89599
Trobec Janc Jožica, Levčeva ulica 14, Mengeš, potni list, št. AA 898569, izdala UE Domžale. gny-89497
Trobec Maruša, Levčeva ulica 14, Mengeš,
potni list, št. BA 795366, izdala UE Domžale.
gnx-89498
Valentinčič Zoran, Podsabotin 48/a, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 25650,
izdala UE Nova Gorica. gnt-89302
Vidic Tanja, Janežičeva ulica 25, Ljubljana,
potni list, št. BA 720613, izdala UE Ljubljana.
gne-89542
Viher Janja, Glinškova ploščad 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 616784, izdala UE Ljubljana.
gnc-89144
Vinko Mladen, Posavskega 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 44315, izdala UE Ljubljana.
gnh-89589
Volf Silva, Šentpetrska 31, Maribor, potni
list, št. AA 911957. gng-89115
Volf Silvo, Šentpetrska 31, Maribor, potni
list, št. AA 911958. gnf-89116
Vrhovšek Karli, Osredek pri Zrečah 23, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 91059.
gnu-89551
Vrtač Martin, Visoko 113, Visoko, potni list,
št. BA 594621. gnd-89443
Zemljič Larisa, Borštnikova 124, Maribor,
potni list, št. BA 660516. gnq-89334
Zidarič Bogomir, Morsko 9, Kanal, potni
list, št. BA 246489, izdala UE Nova Gorica.
gnl-89285
Zobarič Štefan, Nova vas pri Mokricah 35,
Jesenice na Dolenjskem, potni list, št. AA
256253, izdala UE Brežice. gnz-89221
Žabjek Ivan, Litijska 251, Ljubljana, potni
list, št. P00274882. gny-89747
Žakelj Janez, Zagon 39, Postojna, potni
list, št. BA 847219, izdala UE Postojna.
gnm-89509
Žaucer Urška, Vodovodna ulica 40, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 697483. gnb-89445
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Žehelj Polona, Tržaška 49, Ljubljana, potni
list, št. BA 772142, izdala UE Ljubljana.
gnp-89456

Osebne izkaznice
Ajlec Claudij, Krapje 20, Veržej, osebno
izkaznico, št. 380055. gns-89553
Babšek Gregor, Groharjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 499669. gnt-89552
Benčič Nada, Ob pečini 9, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 77445. gnn-89383
Bernik Milojka, Borovška cesta 88/a, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št. 354077.
gnd-89118
Bitenc Andreja, Cesta v Bevče 26, Velenje,
osebno izkaznico, št. 131658. gni-89588
Bizilj Uroš, Kristanova 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 377875. gnv-89325
Boroš Pavla, Ul. bratov Berglez 38, Pragersko, osebno izkaznico, št. 583033.
gnc-89394
Bovhan Marija, Šaranovičeva ulica 7/a, Celje, osebno izkaznico, št. 1065849.
gnc-89594
Bratkič Jure, Levstikova ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 235389. gnl-89260
Brecelj Bojan, Gradaška ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 179261. gnn-89633
Brnot Jožefa, Prvomajska 13, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1077398. gnf-89241
Cerkvenik Nataša, Ul. Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821865.
gnd-89743
Cunder Igor, Skopska ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128677. gng-89365
Černe Anka, Šišenska cesta 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 570711. gny-89422
Černe Starič Marija, Slavka Gruma 80, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 966025.
gnt-89202
Ćomić Smajo, Tomšičeve brigade 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 130399.
gnk-89686
Derlink Damjan, Koroška cesta 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 29029. gnb-89120
Detić Alojzija, Log 1, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 516592. gnn-89183
Dimc Mirko, Zupanova 8, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 766780. gnq-89755
Divjanović Ivan, Oktobrske revolucije 10/a,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 818883.
gng-89590
Dretnik Anton, Trg 3/b, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 180525. gnk-89211
Dujmovič Darinka, Artviže 16, Materija,
osebno izkaznico, št. 754223. gne-89342
Fabjan Bojan, Vavpotičeva 4, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 429828. gnd-89568
Fegic Dominik, Vipavska cesta 13/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 733708.
gnc-89573
Finžgar Frančiška, Tavčarjeva 2, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 472922. gnn-89708
Fišer Branka, Črniče 90, Dravograd, osebno izkaznico, št. 813896. gnt-89677
Fras Stanovnik Marija, Brajnikova 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430143.
gnw-89724
Furlan Boštjan, Hruševica 25, Štanjel, osebno izkaznico, št. 756648. gnk-89111
Glumac Gorazd, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 558746. gnu-89526
Godec Marija, Prušnikova 23, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 78072.
gno-89382
Goleš Branko, C.B.E. 3, Metlika, osebno
izkaznico, št. 52425. gnl-89385
Gombač Cecilija, Linhartova 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 102054. gnp-89356

Gorjup Poženel Darja, Kanalski lom 23,
Most na Soči, osebno izkaznico, št. 255337.
gnr-89579
Grabnar Sebastjan, Dolenjska cesta 136,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 169245.
gno-89632
Gračner Miha, Mrzla planina 10, Zabukovje, osebno izkaznico, št. 671962. gnr-89529
Grdić Ivica, Cesta v Jagodje 2/34, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 175795.
gnj-89187
Grgasović Nataša, Knezov štradon 52, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 860. gns-89628
Grušovnik Vili, Zg. Boč 13, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 703267. gnq-89530
Guček Renata, Jakčeva 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 782549. gnj-89737
Haberman Hugo, Trubarjeva 73, Celje,
osebno izkaznico, št. 1041185. gng-89390
Hajdinac Branko, Pod Pohorjem 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 442789. gnj-89112
Hercigonja Krešimir, Mala Cikava 9/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 3995.
gns-89203
Homšak Angelik, Zalog 2, Moravče, osebno izkaznico, št. 919925. gng-89315
Hrast Ksenija, Ul. Rudija Papeža 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 971407. gnf-89391
Hrovat Anton, Zdenska vas 38, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 141409.
gnm-89313
Hvalec Tadej, Osojnikova cesta 25, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1112274. gny-89297
Ivanović Bojan, Gradišče 17/a, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 843316. gnx-89298
Job Anja, Sp. Ključarovci 12/a, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 894119. gnw-89274
Jonić Milan, Gorenjska cesta 31/a, Radovljica, osebno izkaznico, št. 324342.
gnr-89304
Jontez Nataša, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 774086. gnw-89774
Josić Slađan, Raičeva 66, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335152. gno-89307
Josip Jenko, Janeza Puharja 4, Kranj, osebno izkaznico, št. 400381. gnu-89226
Juretič Sara, Župančičeva ulica 6, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 936094.
gnk-89236
Kalabota Miha, Ljubljanska 27, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 313480. gne-89392
Kapušin Marija, Šišeniška 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 486774. gny-89397
Kardoš Štefan, Ivana Regenta 33, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 913937.
gnb-89195
Kegl Pivec Natalija, Stantetova 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 971607. gnj-89687
Kevrić Igor, Tomšičeva ulica 6, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. AH 14379 - za
tujca. gnh-89289
Klamenčič Alenka, Bunčani 21, Veržej,
osebno izkaznico, št. 314351. gnf-89191
Klemenčič Alojzija, Bunčani 21a, Veržej,
osebno izkaznico, št. 914322. gne-89192
Klemenčič Petra, Bunčani 21a, Veržej,
osebno izkaznico, št. 914381. gnd-89193
Kocelj Andreja Martina, Bazoviška 15, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 347844.
gnp-89206
Kocelj Marija, Bazoviška 15, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 520517. gnl-89210
Kodrič Maja, Pod goro 4/c, Krško, osebno
izkaznico, št. 612661. gnb-89220
Kokalj Marko, Tenetiše 13, Golnik, osebno
izkaznico, št. 65781. gnn-89733
Kolmanič Andrej, Ptujska cesta 89, Maribor, osebno izkaznico, št. 330332. gnj-89537
Konec Ljuba, Volče 18/b, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 108186. gnr-89204
Korenčan Frančiška, Grablovičeva 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55657.
gnh-89689

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kostadinović Irena, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 910021.
gnu-89701
Kotnik Barbara, Povšetova 63, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1216621. gnw-89399
Kožuh Oto, Vrablova 62, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1154875. gne-89717
Krahulec Saša, Poljanska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 47358. gnc-89694
Krmavner Mojca, Frana Albrehta 2/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 283285. gnb-89245
Kropivšek Urška, Zg. Prapreče 9, Lukovica, osebno izkaznico, št. 52614. gno-89357
Leber Jožefa, Matke 29, Prebold, osebno
izkaznico, št. 466798. gnz-89721
Lenarčič Helena, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1019192.
gnj-89762
Lepojić Boris, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 726139. gnh-89739
Levstik Vojko, Idrija pri Bači 87/a, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 679022.
gni-89563
Lilek Ferdinand, Gradiška 82, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 959650.
m-587
Lisac Marjan, Fara 10, Vas, osebno izkaznico, št. 422702. gns-89403
Lovrić Miroslav, Raičeva ulica 141, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 165883. gnp-89681
Mamula Maja, Korytkova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 938390. gnn-89308
Marinko Matej, Ivana Pengova 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 338591. gns-89428
Markelj Jernej, Zg. Bistrica 83, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 304763.
gnl-89435
Markoč Aljoša, Toma Brejca 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 963735. gnv-89450
Markun Blaž, Britof 322, Kranj, osebno izkaznico, št. 732282. gnu-89426
Mauri Darinka, Voljčeva 2, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 809996. gnv-89500
Mesojedec Marija, Adamičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 333446. gnq-89180
Meško Davorin, Regentova ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 758070.
gnn-89408
Miketič Franc, Preloka 48, Vinica, osebno
izkaznico, št. 651099. gnn-89533
Mitrović Drago, Runkova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 879398. gnn-89458
Mladenović Ruska, Simona Jenka 13/c,
Domžale, osebno izkaznico, št. 977984.
gnr-89754
Mlakar Marta, Ulica XIV. divizije 8, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 570848.
gne-89267
Mlinarič Maša, Trg 22, Brestanica, osebno
izkaznico, št. 894241. gny-89672
Močan Tjaša, Kamniška 50, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 780104. gns-89353
Moroz Mojca, Hotedršica 145/a, Hotedršica, osebno izkaznico, št. 289887. gne-89567
Mraz Marija Melita, Kobetova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 398067. gnj-89637
Muck Grega, Cesta na Brdo 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 431211. gnj-89462
Munh Jernej, Stanka Bloudka 28, Idrija,
osebno izkaznico, št. 204305. gni-89713
Mustavar Tatjana, Hajdrihova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 183594. gnn-89508
Negro Evgenija, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 472036.
gnz-89396
Nemanič Barbara, Slamna vas 1/a, Metlika, osebno izkaznico, št. 924475. gnm-89384
Novak Laura, Dragomer, V Loki 25, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
402825. gnt-89377
Novak Nejc, Dragomer, V Loki 25, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 818105.
gns-89378

Št.

Novak Roman, Gradac 84, Gradac, osebno izkaznico, št. 682721. gnv-89575
Ograjenšek Robert, Stanetova ulica 3, Celje, osebno izkaznico, št. 156053. gnv-89225
Pahernik Mira, Majcigerjeva 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 232799. gnu-89401
Pakiž Peter, Zasavska cesta 100, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 138323. gnk-89215
Pavli Alenka, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429820. gnd-89218
Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 384588. gnh-89464
Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1033144. gnl-89360
Pejić Milorad, Kašeljska cesta 97, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438543. gnt-89777
Pervinšek Andrej, Hradeckega cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1046842.
gnu-89626
Petek David, Hardek 16, Ormož, osebno
izkaznico, št. 358503. gnb-89595
Petković Gabrijela, Liboje 54/a, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 590473. gnr-89729
Petrovčič Marija, Dražica 4, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 82412. gnq-89705
Pintarič Anja, Pergerjeva 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 310439. gnc-89269
Pirc Mateja, Leskovec 139/a, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 901867. gnx-89398
Pirc Nataša, Vir, Šaranovičeva 25/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 940429. gnl-89264
Plut Draga, Puhova 12, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 557122. gnw-89524
Podbevšek Jožefa, Vodnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 914016. gnr-89129
Podgornik Adriana, Jamova cesta 50, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 327980.
gns-89603
Podlesnik Darinka, Kostanjevec 42/a, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št. 45456.
gni-89388
Polanc Tomo, Presetnikova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 653004. gnu-89601
Poljšak Delja, Gregorčičeva 29, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 576893. gnv-89600
Poštrak Janez, Korenska cesta 38, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 631889.
gnt-89402
Požun Branko, Bohorska ulica 26, Sevnica, osebno izkaznico, št. 1097258.
gnk-89736
Praprotnik Laura, Žigonova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 224140. gnk-89711
Prašnikar Erika, Jelovškova 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 452350. gno-89332
Privšek Tea, Levčeva 17, Maribor, osebno
izkaznico, št. 359426. gng-89715
Prunk Joško, Slape 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 162825. gnl-89460
Pucko Geza, Cirečka vas 49, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št. 786378.
gnk-89186
Radomirović Jasna, Pod kostanji 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 334245. gnd-89693
Radulović Monika, Povšetova 104/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458505.
gnq-89305
Rajh Tatjana, Litmerk 14/a, Ormož, osebno izkaznico, št. 604186. gnd-89597
Ribaš Jolanka, Murski Črnci 28/e, Tišina,
osebno izkaznico, št. 116012. gnp-89381
Ribič Berdajs Marija, Kobetova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 411971. gnb-89295
Rižnar Simona, Gajevci 46, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 274599. gng-89540
Ružin Aleksandar, Veselova ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 38947. gnp-89231
Sedlar Mirko, Savska cesta 23, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 197065. gnc-89669
Sirnik Marija, Draveljska cesta 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 825837. gnc-89769
Sokač Katarina, Šarhova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 473444. gnj-89362
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Strnad Jožefa, Oražnova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182021. gnu-89726
Subotič Tereza, Savinsko 47, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 185386. gnt-89177
Sukič Jasna, Predanovci 40, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1081914. gnv-89550
Šimec Mateja, Dule 21, Straža, osebno izkaznico, št. 70326. gnx-89698
Šivec Maša, Novi log 13, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 714768. gnv-89200
Škrlec Silvester, Videm 11, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 543918.
gnh-89314
Škufca Božidar, Platiševa 13, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 977514. gnw-89174
Šramel Leopold, Lutrje 38/a, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 586776. gnz-89271
Štembergar Maksimiljan, Koseze 48, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1051370.
gnz-89696
Štrigl Enes, Šercerjeva cesta 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1032809. gnb-89170
Šuster Sebastijan, Dolnja Bistrica 146,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 942011.
gnu-89676
Šuštar Jožefa, Zg. Stranje 50, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 589336. gnm-89459
Šuštaršič Milka, Zaloška cesta 100, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69287. gnv-89475
Thaler Robi, Loška gora pri Zrečah 31, Zreče, osebno izkaznico, št. 121725. gnk-89336
Tomc Peter, Kolarjeva ulica 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 955495. gns-89703
Tomšič Marija Ana, Kunaverjeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 671367.
gnk-89411
Tororš Knežević Andreja, Adamičeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 739342.
gnz-89321
Trampuž Franc, Temniška ulica 30, Naklo,
osebno izkaznico, št. 84586. gnf-89591
Trdić Maja, Plešičeva 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325473. gng-89415
Tušek Mateja, Moškričeva ulica 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1092398.
gnb-89720
Vališer Irena, Javornik 59, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 218183.
gnh-89714
Vasić Borislav, Kamnogoriška 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 288900. gnm-89759
Vengust Jasmina, Kačeva 2/a, Celje, osebno izkaznico, št. 224139. gnx-89273
Vetrih Marija, Kot na Pohorju 31, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 682558. gni-89113
Vidmar Mario, Kraigherjeva 28, Ptuj, osebno izkaznico, št. 978692. gny-89547
Vidovič Marjan, Jezdarska ulica 22, Maribor, osebno izkaznico, št. 308425.
gne-89117
Vinković Dušanka, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 981268.
gno-89182
Vučko Bojan, Ulica Juša Kramarja 7, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 444893.
gns-89278
Zadravec Marija, Selanov trg 2, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 245138.
gnf-89216
Zakrajšek Stanislava, Stara Slovenska 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 62655.
gnz-89371
Zaletelj Renata, Malo globoko 5, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 298194. gnl-89660
Zamljen Aleš, Županje njive 9/c, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 235268. gnm-89409
Zmrzlak Marko, Polzela 82, Polzela, osebno izkaznico, št. 913357. gnv-89175
Zobarič Štefan, Nova vas pri Mokricah 35,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
770689. gny-89222
Zorman Judita, Brilejeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 925915. gnw-89778
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Zrimšek Jožefa, Ulica bratov Martinec 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 631392.
gnt-89752
Zupančič Alojz, Sv. Duh 254, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 190879. gni-89263
Zupančič Marija, Goriška 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 100539. gnk-89361
Žakelj Teja, Zg. Pirniče 39/c, Medvode,
osebno izkaznico, št. 20229. gne-89367
Žikovšek Karmen, Ojstro 5, Laško, osebno
izkaznico, št. 676538. gno-89732
Žnidar Jožefa, Ul. Staneta Severja 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 157567.
gni-89338

Vozniška dovoljenja
Ajdišek Milan, Škrljevo 2/a, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 564357,
reg. št. 2190, izdala UE Trebnje. gnr-89154
Andrišević Marko, Cesta v Zgornji log 95,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1564718, reg. št. 247663, izdala UE Ljubljana. gnj-89312
Ažman Cvetka, Šmartno ob Paki 14/a,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 339572, reg. št. 17137, izdala
UE Velenje. gnh-89639
Babič Franc, Gačnik 80/c, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1028553, reg. št. 916, izdala UE Pesnica.
m-591
Bajc Ana, Vrhpolje 80, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831953, reg. št.
9281, izdala UE Ajdovščina. gnu-89576
Baumgartner Dejvid, Špruha 42, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1575966,
reg. št. 34591, izdala UE Domžale. gno-89282
Bezjak Marjeta, Sp. Korena 54/a, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911144, reg. št. 73706, izdala UE Maribor.
gnt-89227
Bezjak Robert, Bukovci 126/a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30910,
izdala UE Ptuj. gnp-89481
Bizjak David, Ul. Cirila Kosmača 24, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 001474067,
izdala UE Tolmin. gnb-89470
Bizjak Vesna, Podkraj 45, Col, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1210912, reg. št.
15464, izdala UE Ajdovščina. gnt-89327
Blodnik Simon, Ob suhi 10, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12356, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-89482
Borovšak Borut, Zdravkova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 877912,
reg. št. 75469, izdala UE Maribor. gnu-89451
Boršič Vilim, Dobovec pri Rogatcu 1/d, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5415,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnl-89235
Božič Slava, Klanec 19, Solkan, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42476, izdala
UE Nova Gorica. gnd-89143
Brajdič Lucija, Brezje 12, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41576,
izdala UE Novo mesto. gnb-89495
Bratina Danjel, Dekani 187, Dekani, vozniško dovoljenje, reg. št. 28770. gnk-89136
Brus Matej, Vrtača 7, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1460117, reg. št.
242730, izdala UE Ljubljana. gnr-89629
Brzin Zlatko, Delpinova 24, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2863,
izdala UE Nova Gorica. gnv-89650
Burja Alojzij, Šutna 23, Podbočje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5093.
gnt-89527
Butinar Darko, Ulica padlih borcev 28/b,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6575, izdala UE Postojna. gnh-89339
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Celan Danilo, Krekova 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 608352, reg.
št. 48570, izdala UE Pesnica. m-592
Čater Tomaž, Pod gabri 27, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 9172, reg. št. 35158.
gnq-89580
Čaval Saša, Birčna vas 35/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28942, izdala UE Novo mesto. gnr-89329
Černe Anka, Šišenska cesta 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 239901,
reg. št. 65676, izdala UE Ljubljana.
gne-89421
Čibej Jadran, Drevored 1. maja 7, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4228, izdala UE Izola. gni-89663
Čretnik Simon, Pernovo 12, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1441122,
izdala UE Žalec. gnj-89237
Čurič Jana, Smokuč 45, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 961310, izdala
UE Jesenice. gnx-89648
Ćomić Smajo, Ulica Tomšičeve brigade 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550259, reg. št. 218561, izdala UE Ljubljana. gnc-89644
Demitrov Georli, Kidričevo naselje 7, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4791, izdala UE Postojna. gnk-89161
Derenčin Polona, Maistrova ulica 12, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1323023,
izdala UE Litija. gnj-89262
Derlink Žiga, Britof 372, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1167572, reg. št.
48266, izdala UE Kranj. gnm-89234
Despotović Jovan, Modran, Bijeljina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 168378, reg.
št. 184654, izdala UE Ljubljana. gnt-89627
Dimc Mirko, Zupanova 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 627535, reg.
št. 19241, izdala UE Domžale. gnp-89756
Domicelj Vojteh, Ložane 26, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 714516, reg.
št. 5616, izdala UE Maribor. gny-89447
Drobnič Marjeta, Trata XIV/14, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6375,
izdala UE Kočevje. gnh-89239
Fegic Dominik, Vipavska cesta 13/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1235985, reg. št. 15651, izdala UE Ajdovščina. gnd-89572
Fekonja Nataša, Negova 7, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10675, izdala UE Gornja Radgona.
gnm-89134
Fideršek Primož, Kukava 41, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 45382, izdala
UE Ptuj. gnb-89645
Fras Stanovnik Marija, Brajnikova 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
892737, reg. št. 53272, izdala UE Ljubljana.
gnt-89727
Gašparac Bogomir, Vihre 24, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
19373, izdala UE Novo mesto. gnf-89166
Gavez Dani, Andrenci 48, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1196708,
reg. št. 10100, izdala UE Lenart. gnh-89389
Goljović Miljan, Škapinova 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47718.
gnq-89330
Grdina Aleš, Šared 24/b, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7130, izdala
UE Izola. gng-89340
Grlica Igor, Dobrava 5, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12076, izdala
UE Ormož. gne-89467
Grošelj Samo, Vurnikova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 63450,
reg. št. 164799, izdala UE Ljubljana.
gnm-89434
Gruden Davorin, Pilonova ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 63769,

reg. št. 182139, izdala UE Ljubljana.
gng-89740
Gruden Štefan, Laporje 14, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1164448, reg. št. 5187, izdala UE Ljubljana.
gni-89763
Hamer Janez, Kozjak nad Ceršakom 14,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1521333, reg. št. 1504, izdala UE Pesnica.
m-593
Hanzić Derviš, Kovorska 59, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 473573, reg.
št. 2646. gni-89488
Hartman Živa, Frankovo naselje 170, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21418, izdala UE Škofja Loka. gne-89642
Hercinja Krešimir, Mala Cikava 9/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7134, izdala UE Novo mesto. gnj-89137
Honzak Lidija, Beljaška ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044319,
reg. št. 10050, izdala UE Ljubljana. gns-89578
Horvat Irena, Zaprice 8, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12885, izdala UE
Kamnik. gnu-89301
Horvat Perne Suzana, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354865, reg. št. 120253, izdala UE Ljubljana.
gnb-89520
Jamšek Darko, Čečovje 40/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10622, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-89164
Janškovec Joško, Ulica borcev za severno
mejo 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1587126, reg. št. 63116,
izdala UE Ljubljana. gne-89692
Japelj Tomaž Ernest, Štirnova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
184995, reg. št. 19780, izdala UE Ljubljana.
gnm-89659
Jezernik Andreja, Čečovje 14, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18669, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-89483
Judnič Marjan, Geršinci 12, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1497284,
izdala UE Metlika. gnb-89145
Jukić Dejan, Tavčarjeva 1/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1508618,
izdala UE Jesenice. gno-89757
Jurišević Vladimir, Oljčna 13, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3105,
izdala UE Izola. gne-89167
Kace Tatjana, Lunovec 4, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9149,
izdala UE Ormož. gnu-89476
Kacijan Helena, Tbilisijska ulica 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105234, reg. št. 184104, izdala UE Ljubljana. gnf-89666
Kastelic Helena, Lahova pot 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 243762,
reg. št. 173768, izdala UE Ljubljana.
gnb-89420
Katič Gregor, Gorenjska cesta 73, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 803503,
reg. št. 19687, izdala UE Velenje. gnt-89277
Kavčič Boštjan, Hotovlja 84, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20603, izdala UE Škofja Loka. gnl-89635
Kladnik Alja, Cesta IX/19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1532715, reg.
št. 30761, izdala UE Velenje. gnr-89179
Kocelj Andreja, Bazoviška 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31894. gnh-89139
Kocelj Marija, Bazoviška 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17160.
gng-89140
Kocjan Natalija, Ločanes 5, Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11630, izdala UE Ormož. gns-89678
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Kocjančič Jože, Drtija 64, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 255624, reg.
št. 13826, izdala UE Domžale. gnq-89230
Kolbl Mateja, Cesta 27. aprila 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525358, reg. št. 190085, izdala UE Ljubljana. gnm-89184
Kolenc Mirjam, Pod Grčno 4, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9938,
izdala UE Nova Gorica. gnk-89486
Korenika Klavdija, Šolska 8, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
12779, izdala UE Piran. gnm-89709
Korošec Jožica, Sv. Tomaž 48, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12055, izdala UE Ormož. gnx-89148
Kosmač Gašper, Litostrojska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1593052, reg. št. 256063, izdala UE Ljubljana. gnw-89374
Koščak Samo, Rožna ulica 27, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12526,
izdala UE Postojna. gnt-89252
Kotnik Matjaž, Ulica Zofke Kukovič 55, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1222177, reg. št. 112833,
izdala UE Maribor. gno-89232
Kozar Vinko, Osek 6, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
582416, reg. št. 3463, izdala UE Lenart.
gnn-89337
Kožuh Oto, Vrablova 62, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 801167, reg. št.
68921, izdala UE Maribor. gnf-89716
Kraigher Kaja, Cigaletova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 888390,
reg. št. 142844, izdala UE Ljubljana.
gnq-89355
Kranc Mihael, Bistra 6, Črna na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15658,
izdala UE Ravne na Koroškem. gng-89165
Krašovec Suzana, Belokranjska cesta 29,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29444, izdala UE Novo mesto. gnd-89643
Kukovec Franc, Orešje 134, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6365, izdala UE
Ptuj. gnq-89480
Kunavar Florjan, Serjuče 1, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 702475, reg.
št. 23189, izdala UE Domžale. gnz-89746
Lebar Darja, Tomažičeva 5/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807403, reg.
št. 22586, izdala UE Kranj. gne-89142
Lenarčič Helena, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043973, reg. št. 202867, izdala UE Ljubljana. gnk-89761
Lepojić Boris, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353329, reg. št. 231318, izdala UE Ljubljana. gni-89738
Lesjak Branko, Prnek 13, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. 20034, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnw-89124
Lilija Nina, Opekarniška 8/b, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1295074, reg. št. 45614.
gni-89538
Lisac Marjan, Fara 10, Vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5122, izdala UE
Kočevje. gnd-89418
Lisjak Matušin Lidija, Ob potoku 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973149, reg. št. 47397, izdala UE Ljubljana.
gnx-89748
Lovrić Miroslav, Raičeva ulica 141, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000870, reg. št. 171918, izdala UE Ljubljana. gnq-89680
Lovšin Marko, Dolenji Lazi 4, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8037, izdala UE Ribnica. gnr-89704
Majstorović Ilija, Rašiška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7937, izdala
UE Trbovlje. gnd-89293

Št.

Makivič Đorđo, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1115730, reg. št. 46983, izdala UE Kranj.
gnp-89331
Makovec Marko, Cankarjeva 5, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40808, izdala UE Nova Gorica. gnp-89131
Markač Aljoša, Ulica Toma Brejca 7, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18962,
izdala UE Kamnik. gnt-89652
Markač Marjanka, Ulica Toma Brejca 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGHJ, št.
18770, izdala UE Kamnik. gns-89653
Markun Blaž, Britof 322, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032872, reg. št.
41937, izdala UE Kranj. gnt-89427
Marušič Janez, Srebrničev trg 1, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
7916, izdala UE Nova Gorica. gni-89138
Merlak Jožef, Dol pri Borovnici 7, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5153, izdala UE Vrhnika. gnp-89281
Milardović Anto, Gradišnikova ulica 8, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14164, izdala UE Vrhnika. gno-89682
Milharčič Niko, Parje 18, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12277, izdala
UE Postojna. gns-89253
Mitrović Drago, Runkova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
263655, reg. št. 98161, izdala UE Ljubljana.
gnd-89318
Mlakar Mirjam, Travnik 13, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 757768, reg.
št. 5068, izdala UE Idrija. gnd-89393
Mlinarič Maša, Trg 22, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17760.
gnx-89673
Moro Albin, Ulica Sv. Petra 9, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3973,
izdala UE Izola. gnm-89159
Muck Grega, Cesta na Brdo 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 847512,
reg. št. 66461, izdala UE Ljubljana. gnk-89461
Mujkić Danilo, Frankopanova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1378841,
reg. št. 111749, izdala UE Maribor.
gnz-89596
Nišić Aleksa, Pot v puškarno 11, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1401853, reg. št. 52717, izdala UE Kranj.
gnl-89335
Novak Andrej, Ažmanova ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973591, reg. št. 140976, izdala UE Ljubljana.
gnk-89661
Novak Stanislav, Dolnje Brezovo 23, Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140639, reg. št. 116847. gnw-89449
Osolnik Aleš, Podgorje 14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20346, izdala UE
Kamik. gnx-89473
Pahernik Mira, Majcigerjeva ulica 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332079, reg. št. 108996, izdala UE Maribor. gnx-89448
Pasutto Ernest, Podvozna 34, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9948, izdala UE Piran. gny-89247
Pasutto Nataša, Podvozna 34, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13629, izdala UE Piran. gnx-89248
Pavli Alenka, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584699,
reg. št. 99842, izdala UE Ljubljana.
gne-89217
Pavlič Danijel, Cesta Františka Foita 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1237342, reg. št. 27192, izdala UE Velenje.
gne-89592
Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 886351,
reg. št. 59077, izdala UE Ljubljana. gni-89463
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Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1566540,
reg. št. 157188, izdala UE Ljubljana.
gnm-89359
Pejić Milorad, Kašeljska cesta 97, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1299399, reg. št. 217766, izdala UE Ljubljana. gnu-89776
Penko Ana, Petelinje 83, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13257, izdala UE
Postojna. gno-89707
Perišin Miran, Prešernovo nabrežje 18, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 9738, izdala UE Piran. gnp-89156
Pervinšek Andrej, Hradeckega cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 890471, reg. št. 99528, izdala UE Ljubljana. gnv-89625
Pichler Iztok, Jurčkova cesta 13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812196, reg. št. 153849, izdala UE Ljubljana.
gnv-89700
Pintar Simona, Sr. Bitnje 83/b, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736781,
reg. št. 32560, izdala UE Kranj. gnu-89501
Pintarič Kristjan, Šalamenci 87, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 19049.
gnf-89516
Plevnik Edvard, Mladinska 1, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14379, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-89149
Podgornik Adriana, Jamova cesta 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453685, reg. št. 5707, izdala UE Ljubljana.
gnt-89602
Podgoršek Bojan, Zgornje Pirniče 91/e,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 145319, reg. št. 173463, izdala UE Ljubljana. gnl-89410
Podgoršek Ljudmila, Krpanova ulica 10, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1865, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-89127
Pop Tasić Jasmina, Ulica Moše Pijada 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512870, reg. št. 66105, izdala UE Maribor.
gnh-89114
Porenta Peter, Bevke 57, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 16037, izdala UE
Vrhnika. gnb-89395
Posavac Bojan, V zatišju 3, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8116, izdala
UE Vrhnika. gnu-89130
Požun Branko, Bohorska ulica 26, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1600152, reg. št. 4003. gnl-89735
Pretnar Bojana, Mucherjeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216381, reg. št. 222721, izdala UE Ljubljana. gnl-89760
Prunk Joško, Slape 20, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 729998, reg. št.
71765, izdala UE Ljubljana. gnf-89466
Radomirović Jasna, Pod kostanji 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47537.
gny-89522
Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1277018,
reg. št. 115856, izdala UE Maribor.
gnk-89536
Rakuš Kristina, Ul. Lackove čete 12, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11723,
izdala UE Ptuj. gnr-89479
Rant Alenka, Prešernova 20, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1128696.
gnz-89146
Rauh Primož, Valjhunova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 768746,
reg. št. 157794, izdala UE Ljubljana.
gnz-89496
Ravnak Aleksandra, Trnava 1/a, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400223,
izdala UE Žalec. gnf-89691
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Repovž Gregor, Poljanska cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190528, reg. št. 174104, izdala UE Ljubljana. gnb-89695
Rodela Sonja, Bonini 51, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13825. gnt-89502
Rojht Suzana, Polenci 7, Polenšak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 32934, izdala
UE Ptuj. gnz-89646
Roš Špela, Plečnikova 8, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 872424, reg. št.
104747, izdala UE Maribor. gny-89322
Rozman Martin, Podpeška cesta 145, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482694, reg. št. 194450, izdala
UE Ljubljana. gnw-89649
Rozman Tatjana, Golnik 75, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638245, reg.
št. 36929, izdala UE Kranj. gnd-89268
Sajk Drago, Strunjan 70, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12343, izdala UE Piran. gnq-89155
Sirnik Marija, Draveljska cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
686452, reg. št. 76214, izdala UE Ljubljana.
gne-89767
Sitar Andrej, Velesovska cesta 20, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1521189, reg. št. 5209, izdala UE Kranj.
gnu-89651
Skale Sandi, Tavčarjeva ulica 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
4610, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-89453
Skaza Edvard, Lipa 1, Frankolovo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 293.
gnw-89674
Smrdelj Gregor, Trnje 23, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13883, izdala
UE Postojna. gny-89147
Stanko Milan, Preserje 17, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1171165,
izdala UE Žalec. gnt-89452
Starman Jože, Izletniška pot 28, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
25372, izdala UE Koper. gnw-89574
Starovasnik Sebastijan, Mladinska ulica 14,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 8710, izdala UE Gornja Radgona. gnl-89135
Stjepanović Đorđo, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 699576, reg. št. 28350, izdala UE Domžale. gnp-89706
Strelc Damjan, Dobrnež 17, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10138, izdala UE Slovenske Konjice.
gnj-89162
Subotić Mišo, Ljubljanska cesta 76, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42265, reg. št. 118844, izdala UE Ljubljana.
gni-89413
Sušnik Andreja, Rožna ulica 9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107660, reg.
št. 211963, izdala UE Ljubljana. gno-89457
Šal Nataša, Visoko 80, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375777, reg. št.
92467, izdala UE Kranj. gny-89647
Šarc Marinka, Hudo, Hujska cesta 12, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052529, reg. št. 30296, izdala UE Domžale.
gnv-89375
Šašić Tatjana, Borova vas 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1230468,
reg. št. 113842, izdala UE Maribor.
gnu-89730
Šilc Urban, Rimska cesta 7, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 16/2002. gnj-89712
Širovnik Jasna, Majde Vrhovnikove ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433880, reg. št. 138057, izdala UE Ljubljana. gnk-89261
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Šisernik Jerneja, Rudarjevo 6, Črna na Koroškem, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 48/2002. gnf-89341
Šolar Vekoslav, Podsmreka 5/T, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1299210, reg. št. 27785, izdala UE Ljubljana.
gnq-89380
Štancer Lenart, Podlubnik 152, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
21173, izdala UE Škofja Loka. gnp-89310
Štembergar Maksimiljan, Koseze 48, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 233583. gno-89657
Štrigl Enes, Šercerjeva cesta 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1085421, reg. št. 18856, izdala UE Velenje.
gnz-89171
Štrus Gregor, Plešivica pri Žalni 16, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1238458, reg. št. 20734, izdala UE Grosuplje. gne-89292
Štular Benjamin, Cankarjeva 15, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1322471, reg. št. 21360. gnh-89489
Šuster Sebastijan, Dolnja Bistrica 146,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16718, izdala UE Lendava. gnv-89675
Šuštar Dušan, Ulica Dušana Kraigherja 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286611, reg. št. 227257, izdala UE Ljubljana. gnp-89256
Šuštaršič Nataša, Stari trg 5, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001431862, reg. št. 12103, izdala UE Trebnje. gnl-89485
Tesner Janez, Pod debnim vrhom 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646184, reg. št. 55084, izdala UE Ljubljana.
gng-89190
Thaler Peter, Adamičeva 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001484140, reg.
št. 13476. gni-89238
Tušek Mateja, Moškričeva ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252448, reg. št. 173641, izdala UE Ljubljana. gnd-89718
Uršič Urška, Polanškova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1525421, reg. št. 246744, izdala UE Ljubljana. gnf-89741
Veber Sašo, Parižlje 49, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1442564,
izdala UE Žalec. gng-89690
Veble Franc, Gaberje 50, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 4608, izdala UE Brežice. gnn-89433
Verovšek Janez, Stanežiče 47, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 324377, reg. št. 4195, izdala UE Ljubljana.
gnz-89446
Vinković Dušanka, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730358, reg. št. 196821, izdala UE Ljubljana.
gnp-89181
Vlašič Matjaž, Dolenjci 8, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 10921, izdala UE Črnomelj. gnv-89400
Zalokar Nataša, Ulica skladatelj Ipavcev 11,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10880, izdala UE Šentjur pri Celju. gne-89417
Zejnić Mirsad, Drabosnjakova ulica 9/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1138474, reg. št. 215324, izdala UE Ljubljana. gnj-89662
Zlatoper Petra, Savinova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 375572, reg. št.
34275. gnm-89284
Zmrzlak Marko, Polzela 82, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S 508463, izdala
UE Žalec. gnu-89176
Zupanc Simon, Dolenja vas 70, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26324, izdala
UE Škofja Loka. gnv-89300

Zver Karolina, Žižki 9/a, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14292, izdala UE
Lendava. gny-89172
Žabot Ignac, Prisoje 8, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4203.
gnf-89641
Železnik Zdravko, Zagrič 11, Primskovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061277,
izdala UE Litija. gnn-89258
Žibert Jerica, Pot na Brod 3, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12757,
izdala UE Laško. gnh-89564

Zavarovalne police
Artnak Jožica, Brilejeva 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 375739, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-89240
Čeh Iztok, Nika Šturma 2, Sežana, zavarovalno polico, št. 0940288, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d. gng-89640
Dajović Dragomir, Litijska cesta 46/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 445793, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-89125
Eber Jožefa, Ogrinčeva ulica 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101421900, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-89150
Hancman Bojan, Navrški vrh 3/b, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 432965, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-89722
Ivanović Bojan, Gradišče 17/a, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 140340, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-89299
Knap Helena, Ob žici 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 767860, izdala zavarovalnica
Tilia. gng-89244
Kobolt Alenka, Jenkova ulica 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101427837, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-89780
Koritnik Terezija, Nadlesk 37, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 0945605.
gnr-89254
Kozan Jože, Pribinci 2, Adlešiči, zavarovalno polico, št. 610321, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-89158
Lovšin Jure, Gameljska cesta 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 786284, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-89444
MERCATOR, d.d., Dunajska 107, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0698 - polica za
managersko zavarovanje sklenjena na ime Marenče Ludvika, sklenitelj zavarovanja je Poslovni sistem Mercator, d.d. Dunajska 107, Ljubljana, izdala zavarovalnica Mercator d.d.
gnz-89296
Milardović Anto, Gradišnikova ulica 8, Borovnica,
zavarovalno
polico,
št.
AO
00101474118, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnn-89683
Otrin Jana, Zaplana 38, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 427892, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-89294
Pertinač Bogdan, Cesta Kozjanskega odreda 74, Šentjur, zavarovalno polico, št.
0489154. gnc-89344
Planinšek Marjeta, Jakopičeva 21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11003635, izdana
na ime Planinšek Angela, izdala zavarovalnica
Grawe. gnu-89255
Savić Željko, Plešičeva ulica 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101289444, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-89505
Skutnik Anton, Troblje 34, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 427311. gnx-89723
ŠMITRANS D.O.O., Preglov trg 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 481911 za polprikolico ITAS z reg. oznako LJ R8-96, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-89370
Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Škofljica, zavarovalno polico, št. 0837286, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-89491
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Zavod PELIKARN-KARITAS, Litijska cesta
24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 404844
za vozilo Suzuki z reg. oznako LJ V1-04A, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-89474
Žarn Nada, Veliko Mraševo 34, Podbočje,
zavarovalno polico, št. 413300. gne-89667

Spričevala
Adamič Iztok, Zaloška 191, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane,
izdano leta 1996. gnz-89196
Adrović Denis, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, diplomo Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdana leta 2000. gnj-89766
Arnaut Senad, Verd 100, Vrhnika, spričevalo 6. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta
1997. gnp-89685
Bačovnik Nina, Gavce 48/a, Šmartno ob
Paki, zaključno spričevalo Srednje zdravstve
šole Celje - zdravstveni tehnik. gnj-89412
Božič Dražen, Ivana Filipoviča 103, Koprivnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra, smer železokrivec, izdano
leta 1980. gnf-89566
Brodnjak Jerneja, Staneta Severja 18, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje glasbene šole, soso petje, nauk o glasbi - pripravnica za srednjo šolo, izdano leta 1992 in 1993.
m-586
Cvijanović Željko, Raičeva 87/a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnl-89185
Černelč Danijel, Srebrnik 7, Bistrica ob Sotli, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
Poklicne tehnične gradbene šole, izdano leta
2000/2001. gnx-89598
Činč Simon, Vrtna 5, Črenšovci, spričevalo
o zaključnem izpitu Železniške srednje šole Maribor, izdano leta 1995. gnu-89251
Dominko Bernarda, Ljubljanska cesta 89,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne tekstilne šole, izdal CSŠ Ljubljana, izdano
leta 1973, izdano na ime Orešek Bernarda.
gnb-89670
Fric Karmen, Ferkova 6, Maribor, spričevalo o končani OŠ Angel Besednjak v Mariboru,
izdano leta 1982. m-590
Gerenčer Jožef, Velika Polana 97/a, Velika
Polana, indeks, št. 16692344, izdala Pedagoška fakulteta Maribor - glasbena pedagogika.
gni-89163
Gerič Zlatko, Hotiza, Kamenska 43, Lendava - Lendva, spričevalo o končani OŠ Dvojeziča
šola II Lendava, izdano leta 2000. gns-89728
Glišič Andrej, Stari trg 26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu III gimnazije Maribor,
izdano leta 1993. gnc-89369
Glišič Igor, Stari trg 26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu III gimnazije Maribor, izdano leta 1993. gnd-89368
Gomboši Aleksandra, Šalamenci 64, Puconci, letno spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2000/2001.
gno-89407
Grčar Sonja, Preglov trg 11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole,
izdano leta 1974. gnr-89654
Hajrić Huse, Prijateljeva ulica 16/a, Celje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1984, 1985 in
1986. gnu-89276
Janjič Goran, Kraigherjeva 7, Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra v Velenju - elektrotehnik, energetik. gnk-89719
Kaič Špela, Zaplana 173, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnr-89454
Kamnikar Peter, Javor 12, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. do 7. razreda OŠ Polje, izdano leta 1963 do 1970. gni-89742

Št.

Komel Miran, Preglov trg 13, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grafične šole v
Ljubljani, izdano leta 1967 in 1968.
gnu-89751
Kordež Jožica, Ihan, Dragarjeva 9, Domžale, diplomo Centra strokovnih šol, št. 135/91,
izdana 4. 9. 1991. gnc-89494
Kosec Katarina, Zgornje Pirniče 44, Medvode, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1982, 1983, 1984 in 1985, izdano na ime Kopač Katarina. gnn-89283
Kragelj Barbara, Žabče 11/a, Tolmin, indeks, št. 18990109, izdala Filozofska fakulteta. gng-89665
Krma Peter, Matenja vas 66, Postojna, indeks, št. 71960424, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnu-89376
Kvasnik Marko, Glavni trg 34, Muta, indeks,
št. 93502026. m-585
Lampret Melita, Kavče 75, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno komercialne šole
Celje - trgovec. gnn-89133
Lavrinšek Pepelnak Sonja, Šmiklavž 8/c,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, diplomo Akademije za glasbo Ljubljana, izdana leta 1991.
gnm-89484
Lazarić Srđan, Dimnikarska 13/a, Koper Capodistria, spričevalo 8. razreda Ljudske univerze v Kopru. gnj-89487
Lešnik Katja, Pod gozdom 22, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1999 in 2000. m-584
Lipovž Ivanka, Matenja vas 6/a, Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kopru, št. 1442, izdano leta
1972. gno-89157
Lorber Peter, Zgornja sveča 15/a, Stoperce, indeks, št. 61187230, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-578
Lunder Tanja, Istrski odred 8, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Kopru - trgovska smer, izdano
leta 1993. gnw-89624
Medved Klemen, Nad reko 43, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Draga Kobala v Mariboru, izdano leta 2001. m-594
Milošič Blaž, Kvedrova 4, Ptuj, spričevalo o
končani OŠ Mladika. gnt-89152
Omladič Cvetka, Cesta na Rožnik 53, Mozirje, diplomo Srednje šole Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec, nadaljevalni program-trgovinski poslovodja, št. 110, izdana 13. 10. 1988.
gnk-89436
Omladič Cvetka, Cesta na Rožnik 53, Mozirje, diplomo Srednje šole Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec, trgovinska dejavnost-komercialni tehnik, št. 43, izdana 13. 10. 1988.
gnj-89437
Paradiž Darko, Sv. Danijel 59, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, smer zidar, izdano leta
1978. m-589
Pavčič Tian, Cesta 6. maja 3, Vrhnika, spričevalo 1. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano
leta 2001. gnc-89219
Petrovič Peter, Keršova 3, Vojnik, letno spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje, strojni
tehnik, izdano leta 1996/97. gnt-89556
Plut Olga, Cerovec 17, Semič, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Novem mestu, izdano leta 1982, izdano na ime
Leščanec Olga. gnq-89630
Povh Petra, Miklošičeva 7, Ljubljana, preklic spričeval, objavljenega v Ur. l. RS, št.
43/2002. gnq-89555
Požar Robert, Kapele 40/a, Kapele, diplomo Srednje šole Krško, izdana leta 1984.
gnz-89246
Pristovnik Cvetka, Visole 145, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, otroška smer, izdano leta
1981. m-595
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Remec Robert, Jarše 36, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože Moškrič, izdano leta
1991. gnr-89229
Ribizel Danilo, Gavec 58, Šmartno ob Paki,
diplomo CSŠ - srednje elektro, kovinarske in
računalniške šole Velenje, izdana leta 1987.
gnp-89731
Ribizel Danilo, Gavec 58, Šmartno ob Paki,
indeks, CSŠ - srednje elektro, kovinarske in
računalniške šole Velenje. gnm-89734
Sagadin Vilma, Svenškova ulica 40, Maribor, letno spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske administrativne šole Maribor, izdano
leta 1979. m-588
Savic Viljem, Lendavska 8, Murska Sobota,
spričevalo o končani OŠ Bakovci, izdano leta
1981. gnw-89499
Sešek Miroslav, Brodska cesta 24, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1983.
gnd-89518
Shelley Nataša, Ritoznoj 66/b, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993, izdano na
ime Vrečko Nataša. gnp-89510
Stojisavljevič Igor, Stara ulica 12, Murska
Sobota, diplomo SERŠ Maribor - smer energetik, št. 930/I-314/78. m-579
Šelhaus Aleksander, Ulica Pohorskega bataljona 34, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1984. gny-89197
Škof Ivan, Črmljenšak 45, Voličina, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1994. m-577
Štumberger Jože, Osojnikova 26, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Strojno tehnične šole Ptuj. gnw-89249
Umičevič Slobodan, Podgorska 2, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Kočevje, smer lesarstvo, izdano leta 1991/92.
gnh-89664
Valdevit Katja, Pahorjeva 63, Koper - Capodistria, diplomo Srednje ekonomske šole v Kopru, izdana leta 1986. gnk-89636
Vivod David, Breg pri Konjicah 29, Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, št. 655, izdano 27. 8. 1994 v Celju,
smer kuhar. gnx-89348
Vivod Milan, Pod gradom 124, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu št 215, izdal Rudarski šolski center Velenje, Poklicna kovinarska šola - oddelek v Muti, izdano leta 1981.
gnk-89286
Zelenko Uroš, Prušnikova 50, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole v Mariboru, izdano leta 2001. m-582
Zupančič Janez, Pirčeva 12, Vodice, maturitetno spričevalo Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1986. gnq-89584
Žolger Anita, Majšperk 14/a, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Srednje upravne šole v
Ptuju, izdano leta 1998. gns-89153

Ostali preklici
Ahac Gvido, Planinska vas 6, Trbovlje, hranilno knjižicošt. 0293, izdala HKS Zagorje.
gnl-89414
Boletini Enis, Grudnova 5, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnl-89160
Braimi Vulnet, Predoslje 51, Kranj, delovno
knjižico. gng-89515
Brestovac Dejan, Viška cesta 45, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-89725
Burja Tadeja, Triglavska 43, Radovljica, delovno knjižico. gno-89490
CLEANPORT d.o.o., Miklošičeva 26, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03-302-1/1996,
izdan pri Upravi RS za pomorstvo - izpostava
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Izola dne 15. 5. 1996, za čoln z reg. oznako
IZ-1255. gnc-89319
CLEANPORT d.o.o., Miklošičeva 26, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02-03-6565/1997,
izdan pri Upravi RS za pomorstvo - izpostava
Koper dne 27. 10. 1997, za čoln z reg. oznako KP-3837. gnb-89320
Čataković Enes, Rutarjeva 3, Koper - Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št. 1133.
gnm-89309
Delin Barbara, Kungota pri Ptuju 155, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61184299. m-581
Drolec Tina, Mlaka 33/b, Komenda, študentsko izkaznico, št. 20970308, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnf-89291
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje
15,
Stranice,
licenco
št.
001073/12274-ZR61/1999 za vozilo M.A.N.
19 361 FLS z reg. oznako CE 67-99D, velja
do 25. 9. 2002, izdala OZS. gnq-89455
Golob Marjan, Jakopičeva 14, Kamnik,
osebno delovno dovoljenje, št. 15-0313/94.
gnx-89577
Gomzi Sonja, Adamičeva ulica 8, Ljubljana,
vozno karto, št. 1374 - 100% popust, izdal
LPP. gnd-89493
Groznik Saša, Gabrijele 26/a, Krmelj, študentsko izkaznico, št. 01095267, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnu-89126
Herca Davorin, Moškanjci 88/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gnu-89151
INTEGRAL Avtobusni promet Primorska
d.o.o., Vodnikova 2, Idrija, licenco št. 359/20
za vozilo TAM 260 A 120 T z reg. oznako GO
C3-036. gnj-89562
Kašnik Andrej, Cesta brigad 48, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 63980060, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnl-89535
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Klemenc Vida, Šmartno 27, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico. gnb-89770
Koršič Jožef, Šolska ulica 28, Solkan, Kmetijski vložek, št. 890, izdala UE Nova Gorica.
gnb-89570
Kropivšek Anja, Loke 5, Izlake, delovno knjižico, št. A 460944. gnr-89604
Lavtižar Zdravko Valentin, Podklopca 5, Bovec, delovno knjižico. gnz-89471
Maslaćević Aleš, Gotska ulica 14, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-89773
Matić Zlatko, Ulica Minke Bobnar 23, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-89201
Mešinović Zoran, Groharjevo naselje 3,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnp-89431
Milardović Anto, Gradišnikova ulica 8, Borovnica, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1011759. gnm-89684
Pečar Drago s.p., Bodrež 2, Grobelno, dovolilnice CEMT, št. 372, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije. gnt-89702
Potočnik Jožef, Sp. Ložnica 11, Zgornja
Ložnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0176774. gny-89472
Radič Sonja, Mali Vrh 29, Globoko, delovno knjižico. gnq-89405
Remic Tomaž, Prigorica 97, Dolenja vas,
študentsko izkaznico, št. 71960418, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnx-89323
Remškar Peter, Tomišelj 19, Ig, delovno
knjižico. gnk-89511
STUDIO P d.o.o., Kajakaška cesta 40, Ljubljana Šmartno, veljavnost izdanega izvoda potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe št.
0010754/192 z dne 5. 4. 2002. gnk-89311
Širca Alen, Stara cesta 11, Logatec, licenco, št. 009067/16900/02-BGD37/2001 z
dne 4. 10. 1999 za vozilo Ford - D Mondeo
1,8 TD LJ V8-16M. gnv-89750

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, licenco, št. 0001243/25 z dne 20.
1. 1998 za vozilo Mercedes Benz 1844ls, LJ
F3-66V, za vozilo MAN 19.361FLS, LJ
C4-14M in vozilo MAN 14.192F, LJ R4-55R.
gni-89442
Štrakalj Dane, Cesta VI/18, Ljubljana-Polje, delovno knjižico. gnd-89668
T&T GROUP d.o.o., Obrtna cesta 53, Celje,
izvod licence št. 0010234/138 z dne 4. 10.
2000, izdala GZS za tovorno vozilo TAM 130 T
11 B, z reg. oznako CE A9-284. gng-89290
Tesner Janez, Pod Debnim vrhom 13, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3532-00/96. gnc-89469
Tivadar Igor, Rozmanova ulica 23, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1690/93. gnh-89439
Tivadar Igor, Rozmanova ulica 23, Koper Capodistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-2495/01 z dne 24. 7. 2001, KP
4584. gni-89438
Tomažič Tamara, Krčevinska 57, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 5256, izdana leta
1994 v Mariboru. m-583
Uršič Stanko, Vrhovci, Cesta III/26, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1744/00. gnn-89558
Vilar Matjaž, Polje 37, Izola - Isola, delovno
knjižico. gno-89507
Vrček Boris, Radvanjska cesta 63, Maribor, delovno knjižico, št. 8921. m-580
Weingerl Mitja, Janševa 8, Celje, delovno
knjižico. gnp-89306
Zajc Marko, Jamova 48, Ljubljana, delovno
knjižico. gnq-89430
Ziherl Gregor, Srednje Bitnje 86, Žabnica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gns-89128
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4548
4548

Sodni register, vpisi po ZGD
Izbrisi
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

4551
4551
4551

Izgubljene listine

4552

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

4552
4552
4553
4554
4556
4558
4559
4559

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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