Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

53-54

Ljubljana, petek

e-pošta: objave@uradni-list.si

21. 6. 2002

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa

ISSN 1318-9182

54, 1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-400, faks
01/51-88-303, Peter Kejžar.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 266-41/2002
Ob-72574
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 025/2002
Ob-72371
1. Naročnik: Javni zavod Radiotelevizija
Slovenija.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,
Kolodvorska 2, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup telekina in
barvnega korektorja slike.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Sonja Šink, faks 01/475-21-86.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
Št. 4609/02
Ob-72505
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: elektronska tablica
za ABC sistem - 35.000 kosov.
4. Kraj dobave: Grič 54, 1117 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič

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. 403-2/02
Ob-72384
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za dobavo pisarniškega materiala, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002,
Ob-69644, se 9. točka pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. junij 2002 ob 13.30, v prostorih Ministrstva za finance, Prežihova 4, 1502
Ljubljana, sejna soba (kletni prostori).
Ministrstvo za finance
Popravek
Št. 091-5-5/02
Ob-72739
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo sistema
za mikrodializo in sistema za merjenje pritiska in volumna, objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 49-50 z dne 7. 6. 2002, Ob-71548,
se popravi 13. točka in se pravilno glasi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

Leto XII

(plato s komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6) in dela avtocestnega odseka
Krška vas - Obrežje od km 11.540 do
km 12.305.
4. Kraj dobave: Mednarodni mejni prehod Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v roku
15 dni.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. št.: 478-18-20, Alenka
Temeljotov Salaj, tel. št.: 478-18-06.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: kot v točki 6.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Servis skupnih služb Vlade

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:
– 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 od 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;
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7. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 6 tednih po podpisu pogodbe;
8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da bo servisne storitve za ponujeno
opremo opravljal še najmanj 10 let po zagonu opreme;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok po
prevzemu opreme;
11. za resnost ponudbe predloži bianco
menico z menično izjavo.
Medicinska fakulteta
Popravek
V javnem razpisu za mamografski aparat
s pripadajočo opremo, Zdravstvenega doma Celje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 14. 6. 2002, se 15. točka
pravilno glasi:
15. Merila za ocenitev ponudb: cena (po
formuli od najnižje do najvišje cene), plačilni pogoji, garancija in reference.
Uredništvo
Št. 17123-03-308/17-02
Ob-72584
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nakup in dobava novega serijsko izdelanega preizkušenega
policijskega reševalno patruljnega plovila, z osnovnimi karakteristikami:
– dolžina: od 11 m do ca. 14 m vodne
linije,
– širina: ca. 3 m,
– ugrez: ca. 1 m,
– maksimalna hitrost: večja kot 45 vozlov s predvideno posadko (3 osebe), predvideno opremo in s polnimi rezervoarji goriva in vode,
– delovna hitrost: najmanj 37 vozlov pri
največ 85% obremenitvi motorjev s predvideno posadko (3 osebe), predvideno opremo in s polnimi rezervoarji goriva in vode pri
povprečni vzvalovanosti vključno 3. stopnje
po Beaufort lestvici ne glede na letni čas in
vidljivost (ponoči ali v megli),
– material: aluminij ali polimerni kompozitni laminat ali drugi sodobni material (kevlar, karbon…itd.), s tem da je material odobren s strani ladijskega klasifikacijskega zavoda, kateri je član International Association
of Classification Societies,
– barva: sivo modra – bela kombinacija.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih, ponudnik
mora ponuditi predmet javnega naročila v
celoti.
4. Kraj dobave: fco privez pomola Mejnega prehoda Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo poleg osnovne ponudbe tudi variantno/-e ponudbo/-e, ki bodo obravnavane na enak način.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je september 2002, predvideni datum zaključka pa april 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Policijska uprava
Koper, Postaja pomorske policije Koper,
Trg Toneta Ukmarja 4, 6001 Koper, pri
Slukan Mirku (tel.: 05/627-64-76). Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.:
01/472-4054.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 12.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 12.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801702.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 7. 2002,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 160 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 8. 2002.
Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza
merilom: cena, čas garancije in finančno
stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 29-30, z
dne 5. 4. 2002, pod objavo št. 66824.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
No. 17123-03-308/17-02
Ob-72585
1. Contracting Authority: The Republic
of Slovenia, Ministry of the interior.
2. Address of the Contracting Authority: Štefanova 2, 1501 Ljubljana, phone:
01/432-5125, fax: 01/472-5791.
3. (a) Type and quantity of goods: The
subject of this public tender is the purchase and delivery of a new, tested, patrol and rescue police vessel of standard manufacture with the following features:
– length: between 11 m and approx. 14
m of water line,
– width: approx. 3 m,
– draught: approx. 1 m,
– maximum speed: over 45 knots, with
the estimated crew (3 persons), estimated
equipment and full fuel and water tanks,
– working speed: minimum of 37 knots
at a maximum of 85% load of engines with
the estimated crew (3 persons), estimated
equipment and full fuel and water tanks with
the sea undulating at the third degree (included) of the Beaufort scale on average
irrespective of the season or visibility (night
or fog),
– manufacture: aluminium or composed
polymeric laminate or other modern material (Kevlar, carbon, etc.), provided that the
material has been approved by the boat
classification society that is a member of
the International Association of Classification Societies,
– colour: grey blue- white combination.
The subject of the public tender is described in detail in the tender documentation.
(b) If the contract may be awarded in
part, state the parts and acceptability of
bids for one part, several parts or all
parts: /
4. Place of delivery: fco the guide jetty
of the Koper Border Crossing.
5. Acceptability of bid variants: In addition to the basic bid, the bidders may submit bid variant(s), which will be considered
equally.
6. Starting date and estimated completion date (delivery term): The estimated
starting date shall be September 2002, and
the estimated completion date shall be April
2003.
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7. (a) Full address of the agency and
the responsible person from which the
tender documentation and additional information may be requested: Ministry of
the Interior, Koper Police Directorate,
Naval Police Precinct, Trg Toneta Ukmarja
4, 6001 Koper, contact person Mirko Slukan (phone: 05/627-64-76). Additional information: Veronika Bajrič (phone:
01/472-4054).
(b) The deadline by which the tender
documentation may be collected: All interested bidders can inspect and collect the
tender documentation from the date of publication until the final deadline for the submission of bids, i.e. every day between 12 noon
and 2 pm (public holidays excepted).
Bidders that wish to collect the tender
documentation must submit the following:
– an authorisation form to collect the tender documentation, stating the bidder’s basic data (company name, address, statement whether he is tax liable or not)
– registration certificate issued by the
tax office (if registered) and
– receipt for the payment of SIT 12,000
clearly showing the payer’s name and address, the amount and date of payment.
(c) The amount and method of payment for the tender documentation (no.
of bank account to which the amount
should be transferred): amount: SIT
12,000, method of payment: transfer order; account number: 50100-637-55284
(Ministry of the Interior), reference number:
28 17116-2401002-30801702.
8. (a) Date and hour by which the bid
must be submitted: 19 July 2002, by 10 am.
(b) Address for submitting the bids: by
registered mail or delivered in person to the
address: Ministry of the Interior, Štefanova
2, Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Date, time and place of the opening
of bids: The public opening of bids shall
take place on 19 July 2002 at 11 am at the
address: College for Police and Security
Studies, Kotnikova 8a, Ljubljana. The representatives of all bidders present must submit written authorisation for participation to
the commission prior to the commencement
of the opening of bids.
10. Bid bonds (if requested): The bidders must submit bid bonds.
11. Financing and payment conditions
and/or reference to applicable provisions:
The payment term must not be shorter than
30 days from the date the invoice has been
received.
12. Legal form for a group of bidders
joining in a single bid, once the bid has
been accepted as the most favourable
bid (Article 47 of the Public Procurement
Act): In a case where a group of bidders
submits a joint offer, this group must submit
a statement on the submission of a legal act
referring to the combined execution of the
contract if they should be selected at the
public tender. The legal act on the joint
execution of the contract must define the
responsibilities of each individual contractor in detail. The bidders shall nonetheless
be responsible as a team without limitations.
13. Financial, commercial and technical requirements to be fulfilled by a bidder in addition to other requirements of
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Articles 41 to 43 of the Public Procurement Act: /
14. Date until which the bid must be
effective and the estimated date for the
acceptance of the bid: The bid has to be
effective for a minimum of 160 days after
the day of the opening of bids. The estimated date for the acceptance of the bid is 15
August 2002.
15. Criteria for assessing the bids: The
most competitive bid shall be the bid meet-

ing the following criteria: price, warranty
period, bidder’s financial situation.
16. Additional information on the public procurement: /
17. Date and reference number of the
preliminary publication of the public tender: Uradni list RS, nos. 29-30, of 5 April
2002, publication no. 66824.
18. Date this order for publication is
sent out: 17 June 2002.
Ministry of the Interior

Št. 404-08-55/2002-2
Ob-72422
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: športna
oprema za leto 2002 in 2003:
Z. št.
skupine

Artikel

EM

Količina

1.

Ročke:
klasična jeklena palica za uteži,
gumirana utež: 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2,5 kg, 1,25 kg,
kromirana ročka: 10 kg, 8 kg, 6 kg, 4 kg, 2 kg
Majica z dolgimi rokavi
Pajkice
Komplet tekaški
Dres za triatlon
Kopalke
Majica s kratkimi rokavi
Trenirka zimska
Polo majica
Žoge za košarko, odbojko in nogomet
Fitnes naprave:
trenažer za vadbo mišic upogibalk kolena in
iztegovalk kolena,
večnamenski trenažer,
stojalo za vadbo spodnjih trebušnih, hrbtnih
in prsnih mišic,
klop za vadbo trebušnih mišic, rehabilitacijska
klop za vadbo spodnjih hrbtnih mišic,
nastavljiva večnamenska klop,
stojali za ročko z utežmi

kos

32

kos
kos
kpl
kpl
kos
kos
kpl
kos
kos
kos

66
66
30
12
21
62
50
50
350
12

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja lahko za posamezno skupino ali za
vse skupine.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
leto 2002 v 30 dneh od podpisa pogodbe,
oziroma najkasneje do 25. 9. 2002, za leto
2003 pa najkasneje do 15. 4. 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.
Zahteve za razpisne dokumentacije: kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 471-23-48.
Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Darja Kobe,
tel. 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 64/2002-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 18. 7. 2002
do 8. 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
64/2002 – ODP, nakup športne opreme“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 18. 7. 2002 ob 8.30, na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 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: posebni pogoji naročnika:
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok,
– da je priložil vzorec pogodbe, ga žigosal in podpisal vsako stran pogodbe,
– da ponujeni artikli popolnoma ustrezajo navedenim tehničnim opisom v prilogi razpisne dokumentacije,
– da se dostavijo vzorci ob predložitvi
ponudbe za zahtevane artikle (sk. 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9.),
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– izjava po stanju na dan oddaje ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obveznosti,
– da je priložil obrazec ponudba-cena
za ponujene skupine.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 100 točk
Ponudnik z najnižjo ceno oziroma ponudbo prejme 100 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišje število točk, kot vsoto vseh
meril.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-83/2002-2
Ob-72423
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kuhinjska
oprema:
Nakup za leto 2002
Zap. št.
skupine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Predmet

Oprema za kuhinje in pralnice
Prekucne ponve
Sušilni valjčni likalnik
Sterilizator za nože
Električni odpirač za konzerve
Stroj za rezanje kruha
Profesionalni palični mešalnik
Komplet enoporcijski termoport s posodo
Termos za napitke RF s pipco
Kuhinja
Mini kuhinja
Oprema za transport in pripravo hrane
Rezervoar za pitno vodo
Rezervoar za kontaminirano vodo
Zabojnik za ostanke hrane

Količina

2 kos
1 kos
16 kos
10 kos
2 kos
10 kos
350 kpl
25 kos
1 kpl
5 kos
5 kos
5 kos

Nakup za leto 2003
Zap. št.
skupine

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Predmet

Oprema za kuhinje in pralnice
Stroj za pranje zelenjave
Stroj za poliranje pribora
Profesionalni likalnik z likalno mizo in kotličkom za paro
Profesionalna mikrovalovna pečica
Profesionalni palični mešalnik
Oprema za transport in pripravo hrane na terenu
Miza za pripravo hrane in pomivanje posode
Prevozna kuhinja

Količina

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
4 kos
1 kos

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja lahko za posamezno skupino ali za
celotno naročilo.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid
oziroma skladišče URSZR, Obvozna pot
b.š., Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
leto 2002 najkasneje do 22. 9. 2002, za
pozicije 7. in 8. v roku 30 dni od dneva
podpisa pogodbe, za leto 2003 pa do
30. 4. 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. Zahteve za razpisne dokumentacije: kontaktni osebi Boštjan
Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
471-23-48.
Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Darja Kobe,
tel. 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 87/2002-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 15. 7. 2002
do 12. 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 87/2002 – ODP, nakup kuhinjske
opreme“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 16. 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, veljavno najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb in izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru
sklenitve pogodbe, v višini 5% pogodbene
vrednosti.
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
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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: posebni pogoji naročnika:
– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe,
– krovna izjava,
– izjava o ustreznosti ponujenih artiklov
z tehničnimi zahtevami naročnika,
– da za vse artikle, ki jih ponuja, priloži
dokazila, da ustrezajo zahtevam po varnosti
in zdravstveni neoporečnosti (certifikate,
ateste...),
– da za vse artikle ponujene skupine priloži prospekte oziroma kataloge, iz katerih
je nedvoumno razvidno, kaj je predmet ponudbe,
– rok dobave za leto 2002 je do 22. 9.
2002 razen poziciji 7. in 8. v 30 dneh od
dneva podpisa pogodbe, za leto 2003 pa
do 30. 4. 2003,
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila,
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– izpolnjen obrazec ponudbe/cena za
ponujene artikle,
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in požigosan na vseh straneh.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 100 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom za posamezen artikel bo prejel 100 točk, ostali
pa v skladu z naslednjim izračunom: 100 x
(najnižja ponujena cena / ponujeno ceno).
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje skupno število točk, za posamezen artikel.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-116/2002-4
Ob-72598
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 nastanitev in RKB zaščito.
Zap.
št.

Predmet

Količina

A) Sredstva in oprema za nastanitev
A.1.
Komplet za razsvetljavo (notranji)
A.2.
Komplet za razvetljavo (zunanji)
A.3.
Naprava za prečiščevanje vode
B) Elektroagregati
B.1.
Elektroagregati
B.2.
Agregat 30 kW prevozni
C) Sredstva in oprema za RKB zaščito
C.1.
Komplet za zatesnitev iztekanja nevarnih snovi
C.2.
Maska zaščitna otroška
C.3.

Maska zaščitna za dojenčke

C.4.
Aparat dihalni izolirni in rezervna jeklenka
C.4.1. Aparat dihalni izolirni
C.4.2. Jeklenka rezervna
(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
sklope, in sicer na A.1., A.2., A.3., B.1.,
B.2., C.1., C.2., C.3. ali C.4. (obvezna prijava na obe poziciji C.4.1. in C.4.2. skupaj)!
Naročnik bo izbiral najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop!
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 – april 2003.

Okvirna vrednost

10 kpl
5 kpl
1 kos

3,000.000 SIT
12,500.000 SIT
4,300.000 SIT

10 kos
4 kos (l. 2003)

7,000.000 SIT
14,100.000 SIT

1 kos
100 kos (l. 2002)
400 kos (l. 2003)
100 kos (l. 2002)
260 kos (l. 2003)
3 kpl
3 kpl

2,000.000 SIT
2,200.000 SIT
8,800.000 SIT
2,900.000 SIT
7,500.000 SIT
900.000 SIT
200.000 SIT

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 129/2002-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 129/2002 – oprema za nastanitev
in RKB zaščito“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 2002 ob 14. 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
10% od celotne vrednosti poonudbe, 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 bo priložil Potrdilo revizorja o poravnanih obveznostih (če je vrednost ponudbe večja od 50,000.000 SIT);
4. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije;
5. da ponujeno blago ustreza tehničnim
zahtevam naročnika;
6. da bo podpisal in žigosal ponudbo –
cene;
7. da bo podpisal, izpolnil in žigosal tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev kupca
ter priložil vsa zahtevana potrdila za vsak
posamezni sklop, na katerega se prijavlja;
8. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 31. 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 vsak posamezni sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57,
faks 01/431-90-35.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Ob-72347
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
3. a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: antifriz (zaščitno protizmrzovalno hladilno sredstvo), koncentrat 56.000 kg.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba za celotno razpisano količino.
4. Kraj dobave: lokacije po Republiki
Sloveniji.
5. Sprejemljivost
varijantnih
ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: leto 2002 do 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., Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana
Center za nabavo (tajništvo), faks: 00386
(0)1/29-14-833.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB.
d.d. Ljubljana. Razpisno dokumentacijo je
možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu
je potrebno priložiti registracijo podjetja in
ime kontaktne osebe.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2002 do
12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 7. 2002 ob 9. uri, Center za nabavo (soba 606), Slovenske železnice, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
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izbrana kot najugodnejša (47. člen zakona o javnih naročilih): /
13. 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.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od odpiranja ponudb predvideni izbor
do 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta, plačilni rok in reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center
za
nabavo,
faks:
00386(0)1/29-14-833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 86 z dne 2. 11.
2001, Ob-57614.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
Ljubljana
Št. 01/2002
Ob-72374
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Polskava.
2. Naslov naročnika: Spodnja Polskava
239, 2331 Pragersko, tel. 041/379-790.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
gasilskega vozila z dvojno kabino in s
pogonom 4x4.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Spodnja Polskava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive le ob
upoštevanju vseh pogojev razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2002 do 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se zahteva na naslovu PGD
Spodnja Polskava, Sp. Polskava 239, 2331
Pragersko, Stane Vintar. Dodatne informacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami se

zahtevajo pri Milanu Skrbišu, telefon
02/845-22-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, razen
ponedeljka, od 10. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun društva št. 51800-620-16 05
1290118-94860.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 239,
2331 Pragersko.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002, ob 16. uri, v prostorih
Gasilskega doma Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 239, 2331 Pragersko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja za resnost ponudbe se ne
zahtevajo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
ob dobavi oziroma v skladu s pogodbenimi
določili.
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 medsebojnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora natančno opredeliti tehnične karakteristike ponujenega proizvoda, ob upoštevanju pogojev
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnične karakteristike, cena, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
PGD Spodnja Polskava
Št. 078/03
Ob-72383
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 34 kosov
usmerjevalnikov z enim vmesnikom Ethernet (10/100 Mb/s), z možnostjo nadgradnje z vmesnikom ISDN in Ethernet
(od tega 20 usmerjevalnikov ISDN, 10
usmerjevalnikov ADSL in 4 usmerjevalniki Ethernet 10 Mb/s), 5 kosov usmerjevalnikov z dvema vmesnikoma Ethernet (10/100 Mb/s).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče izdati samo za celoto.
4. Kraj dobave: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 30
dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IZUM – Brigita Adorjan, Prešernova
17, telefaks 02/252-63-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 203/II
med 8. in 15. uro, vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51800-603-34158; DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 10. uri v sobi 021 v
IZUM-u, Prešernova 17, 2000 Maribor.
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
30 dni po prevzemu opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.
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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba, in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – merila so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: oprema bo nabavljena za splošne
knjižnice.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Institut informacijskih znanosti Maribor
Št. 8/02
Ob-72397
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000
Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in servisiranje kompaktorja – 1 kos.
(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: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna ose-
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ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.500 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953, s
pripisom JR B8/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 7. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za kompaktor – JR B8/02”. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, stroški servisiranja 10
točk, vzdržljivost stroja 10 točk, garancijski
rok 10 točk, dobavni rok 5 točk, enotnost
izdelave 5 točk, specializirano osebje za
servisiranje stroja, opremljenost servisne
delavnice in zaloga rezervnih delov 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 9231/01
Ob-72403
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
materiala in opreme za izgradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav v ocenjeni vrednosti 245,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 1. sklop: kabli 20 kV – enožilni ca. 20
mio,
– 2. sklop: kabli 20 kV trožilni ca. 10
mio,
– 3. sklop: kabli 1 kV ca. 60 mio,
– 4. sklop: kabelski pribor 1 kV in 20 kV
ca. 35 mio,
– 5. sklop: varovalke 24 kV ca. 1,5 mio,
– 6. sklop: PVC cevi, valjanec, betonski
drogovi, ritter klešče, drogovniki, Tp gradbeni del ca. 8 mio,
– 7. sklop: daljnovodna oprema – vodniki, izolatorji, odvodniki ca. 9 mio,
– 8. sklop: transformatorji ca. 35 mio,
– 9. sklop: merilne garniture, elektro-števci, tarifni odklopniki ca. 30 mio,
– 10. sklop: visokonapetostni bloki 20
(24) kV ca. 25 mio,
– 11. sklop: stikala ca. 12 mio.
4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
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rok dobave je od septembra 2002 in traja
1 leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel: (04) 2083-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 30.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 18. 7.
2002 ob 10. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi izstavljenih faktur dobavitelja v roku
najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
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: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 60 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: za vse
sklope enako in sicer:
– cena 70%,
– reference ponudnikovih dobav po sklopih 15%,
– rok dobave 5%,
– rok plačila 5%,
– certifikat kakovosti 5% (ponudnika
2,5% in proizvajalca 2,5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 379/2002-4
Ob-72405
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
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2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obleka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 001 športna obleka
– 002 spodnje perilo
– 003 nogavice
– 004 klasična obleka
– 006 oprema za jahanje
– 007 delovna obleka
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
30 dni od prejema naročila.
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: 15. 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:
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: 15. 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: 15. 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 količine razpisane skupine artiklov, za katero se prijavlja,
– izjava o dostavi blaga, odzivnem času 30 dni od prejema naročila,
– izjava, da bodo tekstilni izdelki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju
tekstilnih in usnjenih izdelkov,

– izjava, da bodo izdelki iz materiala, ki
omogoča pranje v industrijskih pralnih strojih in sušenje v sušilnih strojih,
– izjava, da bo izbrani ponudnik za skupino 007 predstavil vzorce artiklov (barva,
kroji, številke) in omogočil, da se ti artikli
pomerijo,
– izjava, da kroji ustrezajo standardnim
številkam,
– 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 19. 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: 13. 6. 2002.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 43
Ob-72425
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
avtomobilskih pnevmatik in zračnic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: poštne enote v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe za obdobje 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za finančne zadeve –
Nabavna služba, Slomškov trg 10, Maribor; kontaktni osebi: Peter Hometer ali Petra Majer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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 na 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. Sektor
za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
4. nadstropje Pošte 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 3,000.000
SIT in izjave bank, da bo izbrani ponudnik
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predložil garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po dobavi pnevmatik ali zračnic.
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: prihodki ponudnika morajo v
letu 2001 dosegati najmanj petkratno ponudbeno vrednost na katero se prijavlja, izkazana čista izguba ne sme presegati 5%
prihodkov, ponudbi mora biti priložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da ponujene pnevmatike in
zračnice zahtevajo tehničnim karakteristikam,
ponujeni rok plačila ne sme biti krajši od
zahtevanega, ponudnik je moral pravilno in
pravočasno izpolniti pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, ponudnik mora zagotavljati dobavo avtomobilskih pnevmatik in zračnic na lokacije poštnih enot v Sloveniji v roku
48 ur od pisnega prejema naročila, ponudnik mora reklamacijo naročnika rešiti takoj
oziroma največ 3 koledarske dneve od pisnega prejema obvestila o reklamaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 50 dni od dneva odpiranja ponudb; prevideni datum odločitve 25. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju ponudb bo komisija upoštevala naslednja merila:
A) ponudbena cena – največje možno
število točk je 50,
B) prisotnost certifikata kakovosti – največje možno število točk sta 2 točki,
C) plačilni pogoji – največje možno število točk je 3,
D) demontaža, montaža in centriranje –
največje možno število točk je 5.
Najugodnješa ponudba je tista, ki bo prejela najvišje skupno število točk kot seštevek iz A, B, C in D.
Opomba: v primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti v preteklem letu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 294-1/2002
Ob-72472
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
tel.: (01)3003-944, faks: (01)3003-937,
jozica.pergarec@zd-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema za otroški in šolski dispanzer.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: ZD Ljubljana-Šiška, Derčeva 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 21. 10. 2002, začetek
montaže na objektu 21. 10. 2002, zaključek 30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 6. 2002
dalje med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
15.000
SIT;
50101-603-48587, sklicna številka model
02/9218-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vložišče (soba
011), v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpirajponudba” za JR 5/2002- ZD Šiška - pohištvo šol. predš. dispanzer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enakih obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.
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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, 12. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 091-10-1/02
Ob-72477
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem za
ciklično obremenjevanje trdnih zobnih
tkiv in dentalnih materialov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 16. 9. 2002.
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. Nenad Funduk,
tel. 01/522-43-38. 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 0100/8.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 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: 22. 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: /
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;
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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:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
7. da ni dal zavajajoče podatke;
8. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 6 tednih po podpisu pogodbe;
9. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok po
prevzemu in zagonu opreme;
11. da za ponujeno opremo predloži dokumentacijo za uporabo opreme v angleškem jeziku;
12. da za ponujeno opremo zagotavlja
najmanj 12-mesečno garancijo;
13. da zagotavlja brezplačno usposabljanje naročnikovega strokovnega kadra za
delo s ponujeno opremo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 20. 11. 2002; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– obveznosti v zvezi z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 10-1/02
Ob-72478
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala - črna metalurgija, varilni material in barvna metalurgija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 5. 8. 2002 do 4. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti ponudbo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 15. 7. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - Ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 7. 2002 ob
10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe.
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): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjene tabele in podatke v specifikacijah materiala,
– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do sedaj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitve o sprejemu ponudb bo sprejeta
predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti do 90,
– dobavni rok do 10.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 39/02 z
dne 6. 5. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 464-02
Ob-72479
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ul. 34,
9220 Lendava, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ultrazvočni aparat za ginekološki in otroški dispanzer.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
20. 7. 2002 in zaključek 45 dni po začetku
dobave.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, tajništvo zavoda, kontaktna oseba Jožica Kovačič, tel. 02/578-92-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
15. 7. 2002, vsak delavnik od 8. do 14.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT z virmanom na žiro račun 51900-603-32127 s pripisom “javni razpis za nabavo ultrazvoka”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 7. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Lendava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno priložiti podpisano bianco menico v skladu z razpisno
dokumentacijo.
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): /
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 določilih zakona in
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 80%, plačilni pogoji 20%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: morabitne druge informacije bodo
ponudniki dobili od Nemec Karla, tel.
02/530-22-10.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 23/02
Ob-72483
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
Centra za socialno delo Jesenice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: CSD Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september-oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MDDSZ, Sektor za investicije, Dunja Bubanj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 14. uri, MDDSZ,
Slovenska 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb; 45 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 65 točk, reference 20 točk, finančna sposobnost 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 22/02
Ob-72484
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
Varstveno delovnega centra Žalec.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: VDC Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september-oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MDDSZ, Sektor za investicije, Dunja Bubanj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 12. uri, MDDSZ,
Slovenska 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb; 45 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena 65 točk, reference 20 točk, finančna sposobnost 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 404-08-100/2002-2
Ob-72493
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtobusni prevozi za potrebe Slovenske
vojske.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: avtobusni prevozi za potrebe Slovenske vojske po Sloveniji in tujini.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje izvedbe: junij
2002/junij 2004.
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: Jože Mokorel, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega naročila, tel. 01/471-25-53.
(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 115/2002-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 24. 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 115/2002 – Avtobusni prevozi za
potrebe Slovenske vojske)“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 11. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, soba št. 351 v I.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
10.1. Ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo
na prvi poziv v višini 5% orientacijske letne
vrednosti kot jamstvo, da bo, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji. Bančna garancija mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo izločil iz nadaljnjega postopka vsako ponudbo, ki ni opremljena z ustrezno
garancijo za resnost ponudbe. Stroški bančne garancije za resnost ponudbe bremenijo ponudnika.
10.2. Ponudnik mora pridobiti izjavo
banke, da bo v primeru podpisa pogodbe
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo za dobro izvedbo
posla bo moral izbrani ponudnik predložiti v
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10 dneh od sklenitve pogodbe in sicer v
višini 5% orientacijske – okvirne letne pogodbene vrednosti. Stroški bančne garancije za dobro izvedbo posla bremenijo ponudnika.
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): 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:
13.1. Dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, izdanega v letu 2002;
13.1.2. 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.
13.2. Fotokopija potrdila, ne starejšega
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(podjetja predložijo potrdila 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).
13.3. 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 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.
13.4. Original potrdilo, ki ga izda Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima
ponudnik 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 RS tiste dajatve, ki jih
mora poravnati v RS.
13.5. Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki ga izda
pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj skladno z Zakonom
o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava skladno
s 44. členom ZJN-1.
13.6. Dokazilo, da je finančno in poslovno sposoben.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

13.6.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) 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.
13.6.2. 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 račun za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
13.7. Izjava ponudnika, da razpolaga s
tehnično brezhibnimi vozili.
13.8. Izjava ponudnika, da dani podatki
niso zavajajoči.
13.9. Original potrdila za bančne garancije.
13.9.1. Bančna garancija za resnost ponudbe.
13.9.2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
13.9.3. Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo.
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 oziroma 60 dni od dneva
določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb, ki bodo uporabljena pri izbiri ponudnikov:
Ocenjevalna merila

dnevni najem
kilometrina – vozila do 35 oseb
kilometrina – vozila 49 do 54 oseb
odzivni čas
število vozil

Ponder

0,25
0,18
0,32
0,10
0,15

Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno za
dnevni najem vozila, kilometrino, najkrajšim
odzivnim časom in največjim številom vozil v
vsaki posamezni grupi bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk. Število doseženih točk se pomnoži s ponderjem za vsako
grupo. Izračunane ocene po grupah tvorijo
skupno oceno.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za obrambo
Ob-72496
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/660-63-06,
faks
05/660-63-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
digitalnega UZ aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajajanje dobave: avgust
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu naročnika, dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno pri – Rudi
Benko, univ. dipl. ek., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 24. 6. 2002, med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen), plačilo virmansko na žiro račun
51430-603-31364.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 30. 7.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi v I.
nadstropju.
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: /
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: 15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 40%,
– kvaliteta opreme: 40%,
– garancija, servis in reference: 10%,
– ostale ugodnosti: 7%,
– plačilni pogoji: 3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost 25 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 4494/02
Ob-72504
1. Naročnik:
Javno
podjetje
za
vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški in drug potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop 1 - bloki in zvezki,
sklop 2 - pisala,
sklop 3 - kuverte,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sklop 4 - registratorji, etikete, mape,
sklop 5 - obrazci-tiskovine,
sklop 6 - papir,
sklop 7 - lepila in lepilni trakovi,
sklop 8 - tonerji, črnila, trakovi,
sklop 9 - ostalo potrošno blago,
ponudnik lahko da ponudbo za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2002
- julij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks; 01/51-88-301, Milan Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB Ljubljana št. 02923-0012771839
sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2002 ob 12. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija - menično zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najman 60
dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 29. 9.
2002; datum odločitve do 14. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni
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pogoji, kakovost blaga in druge ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Ob-72536
1. Naročnik: Osnovna šola Nazarje.
2. Naslov naročnika: Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, tel. 03/839-13-66, faks
03/839-13-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 17,300.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjena živila,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Nazarje,
Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. septembra 2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronka pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 17. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
017-2002, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 17. julija 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. julija
2002 ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
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 1. spetembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. julij
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
86 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. junij 2002.
Osnovna šola Nazarje
Št. 1478
Ob-72560
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za distribucijski center vodenja Nova Gorica Erjavčeva 22.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Nova Gorica, Erjavčeva
22 in lokacije CV.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2004
– februar 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950
pri Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic
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na št. 38051 – ter št. objave v Ur. l. RS s
pripisom razpisna dokumentacija – oprema
za DCV.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 9.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je 130 dni od datuma oddaje ponudbe.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 75 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da finančni položaj ustreza
po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
130 dni od dneva oddaje ponudbe, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 5. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, tehnično tehnološke karakteristike, usposobljenost kadrov, možnost
vzdrževanja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
26. 4. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica
Št. 110-1/02
Ob-72561
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Celje
- Ljubljana, odsek Vransko - Blagovica;
nabava vozil, mehanizacije in opreme
za vzdrževalno AC bazo Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
– sklop I. Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase do 3,5t in 90-100 kW dolga kabina (1 kom);
– sklop II. - Kombinirano vozilo (kombi
furgon) do 100 kW in skupne mase do 3t (1
kom); Kombinirano vozilo (tipa Kangoo - za
nadzor del) do 65 kW in skupne mase do
1,7 t (3 kom);
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– sklop III - Osebno vozilo moči od 60
kW do 80 kW, skupne mase od 1500 do
1750 kg (2 kom); Osebno vozilo moči od
45 kW do 55 kW, skupne mase do 1450
kg (1 kom);
– sklop IV. - Visokotlačni stroj za čiščenje kanalizacije - kombinirana naprava za
sesanje tekočin in hidrodinamično čiščenje
kanalov (1 kom);
– sklop V. - Mulčer - kosilnica za brežine
(montaža na zabojnik vozila) (1 kom);
– sklop VI. - Ročna rotacijska parkovna
kosilnica - del. širine min 120 cm (1 kom);
Kosilnica vrtna - parkovna kosilnica delovne
širine 60 cm (1 kos); Kosilnica za nitko (4
kom); Motorna žaga (1 kom);
– sklop VII. - Ročna rotacijska kosilnica mulčer del. širine 1,2 m (1 kom);
– sklop VIII. - Priklopno tovorno vozilo za
prevoz mehanizacije, nosilnosti min. 2t (1
kom);
– sklop IX. - Elektroagregat - prenosni (1
kom);
– sklop X. - UKV mobilna postaja - XL/P
(6 kom); UKV postaja - ročna XLI/P (4 kom);
– sklop XI. - Delovno priklopno vozilo za
prevoz prometne signalizacije s svetlobno
tablo za zapiranje prometnega pasu (1 kom);
Delovno priklopno vozilo z nadgradnjo - polno grafična signalna tabla spremenljive vsebine (2 kom).
4. Kraj dobave: AC baza Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave je
60 dni po podpisu pogodbe, za sklop 4 pa je
rok dobave 140 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba 312/III .

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 216.000 SIT za sklop 1, v višini
396.000 SIT za sklop 2, v višini 310.000
SIT za sklop 3, v višini 1,260.000 SIT za
sklop 4, v višini 360.000 SIT za sklop 5, v
višini 75.000 SIT za sklop 6, v višini
144.000 SIT za sklop 7, v višini 110.000
SIT za sklop 8, v višini 18.000 SIT za sklop
9, v višini 35.500 SIT za sklop 10, v višini
324.000 SIT za sklop 11. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
210 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev . Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 1. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 6. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen dne 30. 11. 2001,
Ur. l. RS, št. 95-96/01.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 17123-03-403-21/2002/1 Ob-72583
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. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava živil, raznih gospodinjskih artiklov in drugega potrošnega blaga za Debeli rtič.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – sveže sadje in zelenjava,
– sklop 2 – sadni sokovi in sirupi,
– sklop 3 – druge brezalkoholne pijače,
– sklop 4 – pivo,
– sklop 5 – vino,
– sklop 6 – žgane pijače,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– sklop 7 – testenine in hitro zamrznjene jedi,
– sklop 8 – konzervirana živila,
– sklop 9 – razno prehrambeno blago,
– sklop 10 – sveža jajca,
– sklop 11 – olje,
– sklop 12 – razni gospodinjski artikli in
drugo potrošno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 12), ali blago posameznega sklopa v celoti, razen sklopa 4 –
pivo, katerega lahko ponudniki ponudijo v
celoti ali pa le posamezne podsklope v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa.
4. Kraj dobave: Ankaran, Jadranska 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 20. 9. 2002, datum zaključka pa 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za prehrano,
stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Dvig
razpisne dokumentacije in dodatne informacije: Mira Pecl, tel.: 01/519-37-00 ali
01/519-37-93 (int. 313).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 171162401002-40302102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 7. 2002,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 7.
2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
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pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti menico.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 13. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, certifikat ISO in finančno
stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8/1780/2002
Ob-72601
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-01,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala (popravek javnega razpisa).
(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, Hajdrihova 2, Ljubljana, Elektroprenos Ljubljana,
Beričevo 70, Elektroprenos Primorska (enota Divača), Kraška cesta 1, Elektroprenos
Primorska (enota Nova Gorica), Vinka Vodopivca 1, Elektroprenos Maribor, Pekrska cesta 20, Elektroprenos Podlog, Zalog 26.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, trajanje dobave
najmanj 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu splošnega sektorja, tretje 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: 26. 6. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 26. 6. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo
po posameznih dobavah.
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 (navodilo
ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti
naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje: izjava ponudnika, da bo v primeru njegove izbire pravočasno dostavljal pisarniški
material po celotni Sloveniji (po navedenih
enotah Elektroprenosa) brez dodatnih stroškov (dostava v času do 3 dni od naročila).
Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da bo
pisarniški material dostavil enkratno v celotno naročeni količini in kvaliteti; izjavo ponudnika, da bodo pogodbeno dogovorjene cene skladne s ponudbenim predračunom in
fiksne ves čas trajanja pogodbe (12 mesecev z možnostjo podaljšnja); izjavo, da bo
ponudnik predložil vzorce pisarniškega materiala, če jih bo naročnik zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od datuma, predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena - 100% delež.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ta objava je popravek, javno
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naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 12/2002
Ob-72701
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: NN kabli
do 1 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope, na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
131,400.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 8,700.000 SIT;
– sklop B): 8,700.000 SIT;
– sklop C): 77,000.000 SIT;
– sklop D): 37,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 30. 7. 2002; predvideni datum zaključka dobav: 30. 7.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi na naslovu naročnika pri Andreju
Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu
Nežmahu,
univ.
dipl.
org.,
tel.
02/22-00-750 in 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
19. 7. 2002 do 9. ure, v Splošno kadrovski
sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
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Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I.
nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti: številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS; številka Uradnega lista RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 7.
2002 ob 10. uri, pri naročniku: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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 zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v VIII. in XI. členu
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– plačilni pogoj: 15 točk;
– odzivnost: 15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-750
in 02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 22/2002
Ob-72706
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave in instrumenti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope, na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
39,305.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 12,500.000 SIT;
– sklop B): 17,900.000 SIT;
– sklop C): 8,905.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 1. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi na naslovu naročnika pri Ivanu Dovniku, dipl. inž. el. tel. 02/22-00-145 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
19. 7. 2002 do 7.30, v Splošno kadrovski
sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
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njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS; številka Uradnega lista RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s
ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in
mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 7.
2002 ob 8. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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 zahtevani pogoji z dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnost ponudnika, ki so navedeni v VIII., XI. in XII. členu razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 9. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 45 točk;
– potrjene reference ponudnika za dobave blaga, ki je predmet razpisa: 20 točk;
– kvaliteta: 20 točk;
– rok plačila: 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Ivanu Dovniku, dipl.
inž. el., za tehnični del – tel. 02/22-00-145
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za ostale informacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
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Ob-72714
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: VN kabli
10, 20 kV in VN univerzalni kabel 20 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope, na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
55,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 31,000.000 SIT;
– sklop B): 16,000.000 SIT;
– sklop C): 8,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 30. 7. 2002; predvideni datum zaključka dobav: 30. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi na naslovu naročnika pri Andreju
Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-750 in
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 19. 7.
2002 do 11. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS; številka Uradnega lista RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s

ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana skozi ponudbo s pečatno vrvico in
mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 7.
2002 ob 12. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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 zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v VIII. in XI. členu
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– plačilni pogoj: 15 točk;
– odzivnost: 15točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-750 in
02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 5/2002
Ob-72742
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.

Stran

4578 / Št. 53-54 / 21. 6. 2002

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
službenih oblačil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 8. do
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.

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
Preklic
Št. 41302/00025/2002
Ob-72687
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku modernizacija občinskih cest v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici v letu 2002-I, sklop A in sklop B
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-50
z dne 7. 6. 2002, stran 4255 se prekliče
javni razpis za sklop A.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Razveljavitev
Ob-72398
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za dobavo in montažo športne opreme v večnamenski športni dvorani v Tržiču,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23
z dne 15. 3. 2002, Ob-65680.
Občina Tržič
Ob-72399
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/597-15-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
športne opreme v večnamenski športni
dvorani v Tržiču.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke”.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Tržič.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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 9.30.
(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 10. 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,
rok dobave, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Žale, d.o.o., Ljubljana

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je določen z dnem uveljavitve pogodbe, dokončanje pa do 1. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel. 04/59715-21, faks 04/597-15-13, Mateja Malovrh.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje, vsak delavnik med 8. in 14. uro,
razen v petek med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 01000-0100006598,
pri Banki Slovenije, s pripisom: “Razpisna
dokumentacija za opremo nove večnamenske športne dvorane Tržič”.
8. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 22. julij 2002 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, ali oddati osebno v tajništvu
Občine Tržič, v prvem nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22.julij 2002 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Tržič, prvo nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003 (Ur. l. 103/01), Odlok o
proračunu Občine Tržič za leto 2002 (Ur. l.
RS, št. 1/02).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša(Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina izvajalcev je dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti
natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Tržič
Ob-72411
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-kacelje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalnega kanala v Zagradu, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del konec avgusta 2002, rok izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50354, faks 03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349,
faks 03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 29. 7.
2002 med 8. in 11. uro s predložitvijo potr-
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dila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000
SIT (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun naročnika
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št. 060000141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
29. 7. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v torek, 30. 7. 2002 ob 9. uri v sejni
sobi MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno 70% del, vsi kooperanti morajo biti
navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi
dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov
in lastnik montažnega sistema za opaženje
izkopov, kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti
predpogodbo za izposojo – kar dokaže s
priloženo kopijo.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 9. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:
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Cpovpr = povprečna cena ponudb
Cponudbe = cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda U1 = 120 točk
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda U1 = 80 točk
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del:
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!) U2 = 120 točk
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno U2 = 100 točk
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije U2 = 60 točk
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

U =

U1 + U 2
x0,1
2

3. Reference:
– kot pozitivna referenca se prizna izgradnja kanalizacije ∅ 300 mm in več minimalne dolžine 300 m, in jo je ponudnik
izvedel v letih 1998-2002.

Zap. št.

Naziv investicije

Leto izvajanja

1.

xxxx

od 1998
do 2002

– vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja,
(Glej tabelo spodaj!)
Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več: R1 = 120 točk
– 3 – 4: R1 = 100 točk
– 1 – 2: R1 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk

R = R1x0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del, spoštovanja projektne dokumentacije in navodil
nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik na namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.

Investitor

Vrednost

Tekstualni in tehnični opis objekta

Mestna občina Celje

Št. 40101-002/2002
Ob-72616
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/4255-471.
3. a) Opis in obseg gradnje: investicijska, vzdrževalna in zaščitna dela na spomenikih Republike Slovenije.
b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejem-

ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
ponudijo vsa dela, ki so predmet javnega
naročila.
c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijskih,
vzdrževalnih in zaščitnih del na spomenikih RS kot nujni ukrep za postopno
trajno zavarovanje in usposobitev objektov.
4. Kraji izvedbe:

Stran
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ZŠ

Kraj

Objekt

1.

Grad

2.

Kostanjevica na Krki

3.

Spodnji Slemen

4.

Turjak

Grad – gradbeno, obrtniško, instalacijska
dela v srednjem delu južnega trakta gradu.
Samostan – konstrukcijska obnova
arkadnega hodnika, energetski objekt z
ukinitvijo obstoječega.
Grad Viltuš – rekonstrukcija strešnega stola,
kritin in dimnikov.
Grad – gradbeno, obrtniško, instalacijska
dela v viteški dvorani, rekonstrukcija strehe
bastije.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgusta 2002. Čas izvedbe je 2 meseca po
podpisu pogodbe, vendar v vsakem primeru najkasneje do 30. 9. 2002 za investicijska in vzdrževalna dela na spomenikih v
lasti RS.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana. Kontaktni osebi Igor Peršolja
tel.: 01/2343-123 ali 031/286-750 za tehnični del in Alenka Kuševič za postopkovni
del JR, tel.: 01/252-2870, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki zastonj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za

resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
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
sestavini 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.
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 pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 22. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, podatki o ponudniku 30%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Igor Peršolja tel. 01/2343-123
ali 031/286-750 in Alenka Kuševič,
tel. 01/252-2870.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino

Št. 1655
Ob-72369
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj po pooblastilu Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je:
1. izvedba kanala GZ-7 od sedanje
mehanske čistilne naprave v Struževem
do priključka na obstoječi kanal št. 156
na Gorenjesavski cesti v Kranju v skupni
dolžini 1391 m:
a) kompletna izvedba jeklene nosilne
konstrukcije (steber iz cevi 219/6.3 s prečko iz valjanega profila HEA240) v železni-

škem nasipu sidrane v temelje iz armiranega betona – 217 m,
b) kompletna izvedba dodatne jeklene nosilne konstrukcije v vijačeni in delno varjeni
izvedbi s konzolno postavitvijo na obstoječe
vertikalne jeklene nosilce mostu – 164 m,
c) kompletna dobava in montaža poliestrskih cevi po ONORM B5161 oziroma
DIN 19565 SN 10000 nazivnega premera
350 mm na območju podporne konstrukcije, vključno z dobavo izolacijskega materiala in plašča iz Al pločevine – 381 m,
d) kompletna izvedba kanala iz poliestrskih cevi po ONORM B5161 oziroma DIN 19565 SN 10000 nazivnega
premera 350 mm, vključno z dobavo
materiala – 84 m,
e) kompletna izvedba kanala iz poliestrskih cevi po ONORM B5161 oziroma DIN
19565 SN 10000 nazivnega premera

400 mm, vključno z dobavo materiala –
374 m,
f) kompletna izvedba kanala iz poliestrskih cevi po ONORM B5161 oziroma DIN
19565 SN 10000 nazivnega premera
500 mm, vključno z dobavo materiala –
333 m,
g) dobava in vgraditev jaškov iz poliestra
premera 1000 mm na kanalu DN 350 do
500 mm povprečne globine 2,15 m z LTŽ
pokrovom – 16 kom,
h) rušenje in obnova asfaltnega vozišča
(tampon debeline 40m cm, bitugramoz
6 cm, asfaltbeton 4 cm) – 1480 m2;
2. izvedba kanalizacijskega priključka od skakalnega centra na Gorenji Savi do niovozgrajenega kanal GZ-7 v
skupni dolžini 261 m:
a) kompletna izvedba kanala iz poliestrskih cevi po ONORM B5161 oziroma DIN
19565 SN 10000 nazivnega premera
250 mm, vključno z dobavo materiala –
261 m,
b) kompletna izvedba podboja pod železniško progo Ljubljana–Jesenice z vsemi
potrebnimi dodatnimi izkopi in zavarovanji,
vključno z antikorozijsko zaščito vseh kovinskih delov v zemlji – 22 m,
c) dobava in vgraditev jaškov iz poliestra
premera 800 mm na kanalu DN 250 mm
povprečne globine 2,40 m z LTŽ pokrovom
– 4 kom,
d) rušenje in obnova asfaltnega vozišča
(tampon debeline 50 cm, bitugramoz 7 cm,
asfaltbeton 4 cm) – 600 m2.
Predvidena vrednost del je 75,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del september 2002. Rok izvedbe do 31. 12.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen u.d.i., ali
Janez Valjavec u.d.i., po tel. 04/28-113-00,
e-mail: JPK@komunala-kranj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 6. 2002
dalje od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT materialnih
stroškov plačati na T.R. Komunale Kranj, št.
07000-0000464429, pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za izvedbo kanala GZ 7 od Struževa do Gorenjesavske ceste v Kranju.“
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2002 ob 12. uri, na Komunali Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 1 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo do 30. 9. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo del v predvidenem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 9. 2002.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 20. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60, garancijska doba 20 in reference 20.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Komunala Kranj, JP, d.o.o., Kranj
Št. 1658
Ob-72370
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadstrešnica nad poslovilnim objektom – I. faza
– na mestnem pokopališču v Kranju.
Vse tehnične zahteve so razvidne 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: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestno pokopališče
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 8. 2002;
rok izvedbe: 120 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktni osebi Jože Pešak, Viljem Frelih, tel. 04/28-11-300.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 7. 2002,
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-

Št.

53-54 / 21. 6. 2002 / Stran 4581

ski račun št. 07000-0000464429, pri Gorenjski banki d.d., Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 15. 8. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dokončanju del.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih – 47. člen): če
ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v
kateri so opredeljene pravice in obveznosti
ponudnikov, predvsem pa odgovornost
posameznega ponudnika 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 30. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok izvedbe,
– garancijska doba.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena 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.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 35213-023/2001-0801/MB Ob-72373
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kolektorja Studenci–Limbuš na odseku
skozi Marles in Gozdno gospodarstvo.
(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 Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe del 80 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna ob-

čina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB,
dodatne informacije na voljo pri Blassin
Marjanu.
(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: 22. 7. 2002 do
8. 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: 22. 7. 2002 ob 10. 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,
– 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: 12. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-05/2002-0801
Ob-72375
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-414.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije Razvanje I. faza in obnova
vodovoda na delu trase.
(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 Razvanje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe del 80 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 Blassin
Marjanu.
(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: 22. 7. 2002 do
8. 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: 22. 7. 2002 ob 9. 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: 11. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 400-04-2/2002
Ob-72382
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
potresne opazovalnice Gornji Cirnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Gornji Cirnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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 je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 10. 2002 in predvideni datum odločitve do 12. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Matjaž
Godec, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-72-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Republika Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
Št. 352-01-7/01-3
Ob-72401
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/335-01-35.
3. (a) Opis in obseg gradnje: skupna
čistilna naprava – bolnišnica Stara
Gora.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stara Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2002, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05 335-01-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 6. do
15. 7. 2002.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen
DDV), transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica, št. 01000-0100014067.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2002 ob 13. uri, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, 31. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference – 15%, rok izvedbe – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo 13. 6. 2002.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-72404
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/49-90-052, tel. 07/49-91-515.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalna infrastruktura na delu naselja Čatež
ob Savi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Čatež ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je avgust 2002, čas izvedbe
štiri mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, tel. 07/49-66-551,
faks 07/49-64-590 in dvignejo najpozneje v dveh dneh od dneva naročila.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
21.600 SIT na transakcijski račun pri NLB
d.d. št. 02373-0012680255 GEMIS d.o.o.,
kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 9.30, dne
23. 7. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, dne
23. 7. 2002 ob 11. uri na naslovu Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
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 ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (30%),
– reference ponudnika pri podobnih delih (20%),
– strokovna usposobljenost ponudnika;
kadri, oprema (10%),
– reference vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
– izkušnje naročnika s ponudnikom
(10%),
– delež opravljenih del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:14. 6. 2002.
Občina Brežice
Št. 01/2002
Ob-72412
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni cesti
“Topla“ (LC 052040), odsek Fajmutovo kopiše – Končnik – Karavla, dol.
1,284 km.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddajalo v celoti
in ne po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Črna na Koroškem, naselje “Topla“.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ne sme ponuditi svoje variante za
izvajanje del, kot tudi ne sme spremeniti
popisa del.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, kontaktna oseba je Franc Predikaka.
(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: stroški razpisne dokumentacije v višini 12.000 SIT se nakažejo na TRR
št. 01000-0100010187, na podlagi računa
ali z plačilom gotovine na blagajni naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (tajništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
navodili Zakona o javnem naročilu in navodilih iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 16. 7. 2002
ob 11. uri, na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: zahteva se predložitev
bančne garancije za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti, ki mora veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila: določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47 člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb in v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Občina Črna na Koroškem
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Št. 02/2002
Ob-72413
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni cesti
Črna–Mežica (LC 257010), na odseku
Helena–Mitnek, dol. 1,207 km.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddajalo v celoti
in ne po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Črna na Koroškem, naselje “Helena“.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ne sme ponuditi svoje variante za
izvajanje del, kot tudi ne sme spreminjati
popisa del.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, kontaktna oseba je Franc Predikaka.
(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: stroški razpisne dokumentacije v višini 12.000 SIT se nakažejo na
TRR št. 01000-0100010187, na podlagi
računa ali z plačilom gotovine na blagajni
naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (tajništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
navodili Zakona o javnem naročilu in navodilih iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 16. 7. 2002
ob 11. uri, na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: zahteva se predložitev
bančne garancije za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti, ki mora veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila: določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47 člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb in v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Občina Črna na Koroškem
Št. 03/2002
Ob-72414
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni cesti
Črna–Javorje (LC 052020), odsek “odcep Kavšak–Dretnikovo sedlo v dolžini
1,886 km.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddajalo v celoti
in ne po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Črna na Koroškem, naselje Javorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ne sme ponuditi svoje variante za
izvajanje del, kot tudi ne sme spreminjati
popisa del.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, kontaktna oseba je Franc Predikaka.
(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: stroški razpisne dokumentacije v višini 12.000 SIT se nakažejo na
TRR št. 01000-0100010187, na podlagi
računa ali z plačilom gotovine na blagajni
naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (tajništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
navodili Zakona o javnem naročilu in navodilih iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 16. 7. 2002
ob 11. uri, na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: zahteva se predložitev
bančne garancije za resnost ponudbe v
višini 3% od ponudbene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila: določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47 člen): pogodba
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb in v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Občina Črna na Koroškem
Št. 1
Ob-72420
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta
23/b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Budanje - gradbeno, obrtniška in elektro dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Budanje - Občina
Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek avgust
2002, dokončanje september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, kont.oseba Aleš Bačer, tel.
05/365-97-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 04751-0000120476 pri
NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter zakonom o financiranju občin 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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
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 zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002, 2. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Komunalno
stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 34404-0006/2002
Ob-72429
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkcija@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
Severne vezne ceste – V. etapa z javno
razsvetljavo.
(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: naročilo zajema izdelavo geodetskih posnetkov zgrajenih objektov in izdelavo PID-ov.
4. Kraj izvedbe: Celje, podaljšek Ul. mesta Grevenbroich.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma 20. 8. 2002, rok dokončanja
do 10. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Jože
Založnik, gr. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun Mestne občine Celje, Komu-
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nalna direkcija, št. 010000100002815,
sklic 2875108-7141009-80001202.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 7. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih
MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni od opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je najkasneje 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 85%,
– reference 10%,
– roki izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija
Št. 47/1731/2002
Ob-72452
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana telefaks 01/474-24-32, tel. 01/474-24-33.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
upravne zgradbe v RTP Divača.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva celovita ponudba.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400-220/110 kV
Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 2. 12 .2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Aleš Brenčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000

SIT+DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 7. 8. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
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 bitiu predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Ponudnik mora imeti v preteklem letu
realizacijo vsaj v višini 4 x vrednosti te ponudbe (iz BON-1 oziroma Napovedi za odmero dohodnine)
2. Rok izvedbe del od 2. 9. 2002 do
2. 12. 2002.
3. Garancijski rok najmanj 5 let od
uspešnega komisijsko ugotovljenega zaključka del.
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 14. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (90%), garancija za izvedena dela (5%), plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 26. 7. 2002 ob
10. uri v RTP Divača.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 737-6/2002-8
Ob-72454
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 1, Vojnik,
faks 03/78-00-837, elektronski naslov: obcina@vojnik.si, tel. 03/78-00-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste Črešnjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico izbrati najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno cesto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Krajevna skupnost Frankolovo naselje Črešnjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del: junij 2003, dokončanje del: avgust
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vojnik,
Keršova 1, Vojnik, pooblaščena oseba za
izdajo razpisne dokumentacije je Irma Blazinšek, dodatne informacije na tel.
03/78-00-626 Tone Preložnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb 16. 7. 2002 ob 13. uri v
sejni sobi občine Vojnik, Keršova 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se ne zahteva bančna garncija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do septembra 2003. O izidu javnega odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 80%
cena, 5% reference, 5% rok izvedbe, 10%
rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba: Modernizacija ceste Črešnjice - Ne odpiraj” in
številko objave tega javnega razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Vojnik
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Št. 351-57/2002
Ob-72462
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, kont. oseba Damijan Lavrenčič,
tel.
05/365-91-10,
faks
05/365-91-33, e-mail: damijan.lavrencic@ajdovscina.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija objekta ob Starem mlinu – vzhodni
del.
(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: ne.
4. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2002,
junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
investicije, gospodarstvo in gospodarske
javne službe, Občina Ajdovščina, Damijan
Lavrenčič, Alenka Čadež Kobol.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Ajdovščina pri Banki Slovenije, št.
01000-0100014552.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v 60 dneh po prejemu situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) najnižja cena pogodbenih del – 70
točk,
b) reference ponudnika – 15 točk,
c) tehnična opremljenost ponudnika –
10 točk,
c) finančno stanje ponudnika – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Ajdovščina
Ob-72468
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ormož.
2. Naslov naročnika: Ul. dr. Hrovata 4,
2270 Ormož.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev podstrešnih prostorov, ureditev ambulante. Predvidena vrednost investicije je
23,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Ormož, Ul. dr. Hrovata 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota,
Stanislav Marič, univ. dipl. inž. gr. in Štefka Kolmanko, tel. 02/536-13-10, faks
02/534-10-86.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT (vključno z DDV), na transakcijski račun št.
02 340-0019896053, pri Novi ljubljanski
banki, d.d., Divizija Pomurje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5 (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 7. 2002 ob
11. uri, na naslovu ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5 (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni v
skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Predvideni datum odločitev o sprejemu
ponudbe je 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
– ponudbena cena: 90%,
– referenčni objekti: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 6. 2002.
ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.
Št. 02/2002
Ob-72480
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Kongresni trg 12.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava strešne kritine, kleparskih izdelkov,
strelovoda in izvedba ogrevanja žlebov.
(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, Kongresni
trg 12.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2002 - oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PRO 55, Biro
za projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, kontaktna oseba Majda Steiner, tel. 01/283-55-96.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključen DDV)
z virmanom na poslovni račun PRO 55
d.o.o., št. 02045-0018300114.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 13. uri na Rektoratu
Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, uprava - II. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se bodo plačevala po dejansko opravljenem delu na podlagi izstavljenih mesečnih
situacij, na podlagi knjige obračunskih izmer
in enotnih cen, navedenih v ponudbenem
predračunu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kot
ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za udeležbo iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni od zadnjega
roka za dostavo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
po katerih bo izbrana ponudba so: skupna
ponudbena cena, rok za izvedbo in reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
PRO 55, d.o.o. po pooblastilu
naročnika Univerza v Ljubljani
Št. 403-07-5/02-2
Ob-72486
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,
Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
lokalne ceste št. 374091 v oddseku Veliki Dol - Pliskovica v dolžini 1860 m s
širino asfalta 5,50 m.
(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: od katasterske meje Veliki Dol do naselja Pliskovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sežana Uroš Colja tel. 05/7310-116.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije se plača 8.000 SIT na transakcijski
račun 01000-0100005919 s pripisom “cesta Veliki Dol - Pliskovica“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana, II. nadstropje - pisarna št. 67.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Sežana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana garancija v vrednosti 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sežana
za leto 2002 - proračunska postavka 3308.
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: 30. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, plačilni pogoji in garancijska
doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Občina Sežana
Št. 34404/02/01-02
Ob-72494
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/671-03-34.
3. (a) Opis in obseg gradnje: cesta v
obrtno cono v Luciji – 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: KS Lucija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 15. 9. 2002, predviden čas dokončanja je 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IGL, d.o.o.,
Ulica Božidarja Jakca 8, 6320 Portorož,
tel. 05/631-14-24, mobitel 041/822-317,
Leon Grošelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2002
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 50.000 SIT. Način plačila je virman, na transakcijski račun
Občine Piran, št. 01000-0100005822.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
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6330 Piran (tajništvo Urada za okolje in prostor, soba št. 20).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 11.15, v prostorih
Občine Piran – sejna dvorana, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena – maks. 80 točk,
II. rok izgradnje – maks. 5 točk,
III. garancijska doba – maks. 5 točk,
IV. potrjene reference ponudnika –
maks. 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Piran
Ob-72503
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks
05/3981-223, e-naslov: obcina.kanal@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija LC 163 180 Kanal-Avče-Levpa-Kal nad Kanalom, I. in 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: Avče - Levpa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe prve in druge faze 60 dni po podpisu pogodbe; pričetek druge faze v maju
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob Soči, Nives Prijatelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do14. ure; do 11. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
01000-0100014261 pri APP N. Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 7. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki plačil 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): v skladu z ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002; predvideni datum odločitve je 18. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Kanal ob Soči
Št. 02-02/4
Ob-72537
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212
Dobrovo,
tel./faks
05/335-10-30/335-10-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija LC 020 040 Šmartno–Kozana–
Vipolže, I. in II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmartno – Kozana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe prve faze je 60 dni po podpisu pogodbe, druge faze pa 90 dni s pričetkom v
mesecu maju 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Brda –
Simčič Tonka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do 11. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Brda, 01000-0100014164.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno predložiti do 17. 7. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudbo bo 17. 7. 2002
ob 13.15, v mali sejni sobi Občine Brda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki plačil je določen 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): v skladu z ZJN.
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: drugih posebnih pogojev ni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predvideni datum odločitve je 18. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%. Podrobnejša merila
za ocenitev ponudb so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Brda
Št. 02-01/4
Ob-72538
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel./faks 05/335-10-30/
335-10-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela v notranjosti rekonstruiranega in prizidanega objekta, ki je
kulturni spomenik in se ureja za namen
arhiva not sodobne glasbe – pretežno
so tlaki in ometi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmartno št. 38.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas
je 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Brda –
Simčič Tonka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do 11. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Brda, 01000-0100014164.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 17. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudbo bo 17. 7. 2002
ob 10.15, v mali sejni sobi Občine Brda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki plačil je določen 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): v skladu z ZJN.
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: drugih posebnih pogojev ni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predvideni datum odločitve je 18. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%. Podrobnejša merila
za ocenitev ponudb so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Brda
Št. 1479
Ob-72559
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Opis in obseg gradenj: izvajanje
manjših gradbenih del na območju Elektro Primorska.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddajajo po lokacijah distribucijskih enot, lahko za eno ali več lokacij
distribucijskih enot oziroma za vse in se bodo ocenjevale ločeno za vsako lokacijo
distribucijske enote, in sicer:
– lokacija distribucijske enote Koper,
– lokacija distribucijske enote Gorica,
– lokacija distribucijske enota Sežana,
– lokacija distribucijske enote Tolmin.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: lokacije distribucijskih
enot na območju Elektro Primorska.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja: 1. september 2002 – 31. december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenim DDV ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št.
04750-0000510950 pri Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na št. 38051 –ter št.
objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna dokumentacija- izvajanje manjših gradbenih del.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 7.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o
oddaji naročila.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti, da
finančni položaj ustreza po ZFPP, da je v
zadnjem zaključnem računu izkazal poslovanje z izgubo, vendar največ 30% ponudbene vrednosti brez DDV.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 14. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, način plačila,
reference in garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Št. 110-1/02
Ob-72562
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
odseka AC Lenart – Beltinci, pododsek
Vučja vas – Beltinci z R353.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja po naslednjih sklopih:
– sklop II - Trasa štiripasovne avtoceste,
pododsek Vučja vas - Beltinci od km 2,850
do km 6,380,
– sklop III - Trasa štiripasovne avtoceste; pododsek Vučja vas - beltinci od km
0,000 do km 2,000,
– sklop VI - Protihrupni zid.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: odsek AC Lenart - Beltinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe za sklopa II. in III. niso sprejemljive, za sklop VI. pa so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Rade Zeljkovič
- Družba za državne ceste d.o.o.,Ul. Talcev
24, 2000 Maribor, tel. 02/234-32-18, faks
02/234-25-32.
(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: 100.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za sklop 2, 80.000
SIT za sklop 3, 30.000 SIT za sklop 6,
oziroma 200.000 SIT za vse razpisane sklope lahko ponudniki poravnajo na blagajni
DDC (soba 104) oziroma z virmanom na
TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne
ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 7.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 64,800.000 SIT za sklop 2, v višini
60,000.000 SIT za sklop 3 in v višini
1,260.000 SIT za sklop 6. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-

Stran

4590 / Št. 53-54 / 21. 6. 2002

čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d., TFK (tuji finančni krediti) in DFK KB VI
(domači finančni krediti, konzorcija domačih bank VI). Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 19. 12. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 10. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z dne
8. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 6. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-72567
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 2,
5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ceste Logje - Robedišča.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Cesta Logje Robedišča II. faza.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: faza II/a 2. 9.
2002, 7. 10. 2002 faza II/b 1. 4. 2003,
15. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EDIL
Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2,
Nova Gorica, tel. 05/330-350 kontaktna
oseba Melinc Edi, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT (vključno z DDV) na TRK pri NKBM d.d. Maribor,
Področje
Nova
Gorica
št.
04750-0000515412.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg Svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 13.15 Občina Kobarid (sejna soba).
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: podano 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): gradbena 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: podano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2002, 17. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Kobarid
Ob-72569
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 2,
5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ceste Livek - Avsa I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: cesta Livek Avsa do odcepa za Jevšček.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2. 9. 2002,
7. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: EDIL Inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova Gorica, tel. 05/330-350, kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT (vključno z DDV) na TRK pri NKBM d.d.
Maribor, Področje Nova Gorica št.
04750-0000515412.
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 Kobarid, Trg Svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 12.15 Občina Kobarid (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: podano 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): gradbena 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: podano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2002, 17. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Kobarid
Št. 35204-11/2002-0801
Ob-72571
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel.: 22-01-464.
3. (a) Opis in obseg gradnje: plinovod
po Zrkovski cesti.
(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: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe del 45 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 Bedek
Damijan.
(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: 22. 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: 23. 7. 2002 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
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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: 17. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 15301-8/2002-9
Ob-72572
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel: 03/42-65-800, faks:
03/42-65-802.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kotlarne - OŠ Glazija Celje s
plinskim priključkom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti niso
vključeni.
4. Kraj izvedbe: Oblakova ulica 15,
3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6. 8. 2002 do
15. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Oskar Šoster, univ. dipl.
oec. 03/42-65-876.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 6. 2002
do 8. 7. 2002 vsak dan razen petka od 8.
do 12. ure, tajništvo Komunalne direkcije/II, Prešernova 27.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 12.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št. 010000100002815,
sklic 28 75108-7141009-80001402. Pri
dvigu razpisne dokumetacije se mora prevzemnik izkazati z orginalnim dokumentom
(virman ...) iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 11. 7.
2002 ob 11. uri, MO Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, sejna soba št. 9/II .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumetacije in pogodbe za izvedbo del.
12. 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.
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 29. 8. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 29. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal
kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih
del, spoštovanja projektne dokumentacije
in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002
MO Celje, Komunalna direkcija
Ob-72573
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel.: 01/286-28-06, faks: 01/286-22-29,
elektronska pošta: obcina-ig@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Visoko - Rogatec.
(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: Visoko - Rogatec (Občina Ig).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: IV. kvartal 2002,
čas gradnje - 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, g. Pečar, tel.: 01/286-28-06,
faks: 01/286-22-29, elektronska pošta: obcina-ig@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2002,
vsak delavnik od 8. do 12. ure na Občini Ig.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Ig, št.: 01000-0100000390, namen nakazila: “za razpisno dokumentacijo vodovod
Visoko - Rogatec“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 7. 2002, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig; osebno: Ig 50, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2002, ob 13. uri, na naslovu:
Ig 50 (stara šola).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 9,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo za vsako situacijo v minimalno
60. dneh.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj do 24. 12. 2002, odločitev: do
15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
65%, reference 15%, plačilni rok 10%, rok
izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Ig
Ob-72599
1. Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas, tel. 04/518-31-00,
faks 04/518-31-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in novogradnja vrtca pri OŠ Sovodenj.
(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: /
4. Kraj izvedbe: OŠ Sovodenj - KS Sovodenj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
20. 8. 2002, dokončanje del 30. 6. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorenja vas - Poljane, Režijski obrat, Ivan Petrovčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sred,
petek, v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane št.
01000-0100007277
(sklicevanje
na
091-058) - dokazilo položnica ali virman.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do torka 6. 8.
2002 do 12. ure, ne glede na datum prispetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Gorenja vas - Poljane, sejna
soba: 6. 8. 2002 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predvideni datum odločitve je 20. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80 točk, reference 10 točk, garancijska doba 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 147/02
Ob-72605
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.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
mansarde občine (gradbena, strojna,
elektro instalacijska dela).
(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 treh sklopih:
1. ureditev mansarde,
2. ureditev fasade,
3. zamenjava oken.
Ponudniki morajo delo ponuditi v celoti
za vse sklope.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2002, dokončanje predvidoma v 3 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, Francka Pegan, Tea Strdin, 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
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 20.000 SIT.
Plačilo je potrebno nakazati na ŽR
51800-630-26107, s pripisom za razpisno
dokumentacijo, sklic 7130001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do 11.30.
(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, 17. 7. 2002 ob
12. 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 v celoti financira iz lastnih sredstev. 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:
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 starejših od 50 let v zadnjih treh letih,
katerih pogodbena vrednost presega 30
mio SIT, priložiti reference potrjene od naročnikov del,
3. predložiti izjavo o nezavajajočih podatkih,
4. pogoji za kadre – dokazati, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 51. členu ZGD, in da ima izkušnje pri rekonstrukciji

zgradb starejših od 50 let, na najmanj enem
objektu, kjer je bila vrednost del najmanj 30
mio SIT,
5. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti razpisanih del,
6. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti,
7. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti,
8. dokazila za podizvajalce.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 9. 2002, predvideni datum
odločitve o izbiri je 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena. Način uporabe meril je razviden iz
razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 64 z dne
3. 8. 2001, Ob-52998.
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 2.3.2500/02
Ob-72609
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.
PP infrastruktura PE Investicije,1506 Ljubljana,
Kolodvorska
11,
telefaks:
01/29-14-822, telefon 01/29-14-600.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev proge Ormož – Murska Sobota:
“Projektiranje, dobava, montaža in predaja v obratovanje signalno varnostnih
in telekomunikcijskih naprav na progi
Ormož-Murska Sobota”.
(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: progovni odsek Ormož-Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive v skladu
z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 16 mesecev po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura-PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
Helena Mlakar (soba 202- tajništvo), za
dodatne informacije Janez Prevc (soba
223), telefon: 01/29-14-600, telefaks:
01/29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: od te
objave do 15. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
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lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
100.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Lj. ali na
glavni
blagajni
Slovenskih
železnic
d.d. 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana, Koldvorska 11, soba 202 (tajništvo- PE
Investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002, ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d. 1506 Ljubljana, Kolodvorska
11, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v obliki bančne garancije prvorazredne banke v
višini 350.000 EUR ali v tolarski protivrednosti po tečaju na dan izstavitve garancije,
z veljavnostjo 30 dni po izteku veljavnosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo uvoženega blaga in storitev se
plača v EUR (tujemu ponudniku se odpre
nepreklicni dokumentarni akreditiv), plačilo
domačega blaga in storitev se plača v SIT, v
roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij
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 z navedbo vodilnega partnerja.
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: 1) doseženih najmanj 80%
v okviru “Liste ustreznosti”, 2) izkušnje pri
uspešni izvedbi vsaj 3 projektov, ki so po
svoji naravi primerljivi ponujeni tehnologiji,
zahtevnosti (izvedba zavarovanja postaj in
povezava s CVP pri čemer je v zavarovanje
vključeno najmanj 20 kretnic) in vrednosti
(najmanj 70% ponujene vrednosti), v zadnjih 5 letih, 3) poprečni letni promet ponudnika v zadnjih 3 letih v višini najmanj 1,5x
vrednosti javnega naročila 4) likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita
najmanj v višini 10% vrednosti ponudbe, 5)
vodja projekta mora imeti uspešno zaključene vsaj 3 podobne projekte v zadnjih 10
letih, 6) odgovorni projektant mora izpolnjevati zahteve ZGO, ki veljajo za zahtevne objekte, 8) rok dokončanja del ne more biti
daljši od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120
dni od roka določenega za predložitev ponudbe, predvideni datum odločitve 23. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se bodo ocenjevale po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk, po naslednji sklopih:
A) Tehnična kakovost (40%) in sicer; notranje SV naprave (30%), zunanje SV naprave
(30%), CVP (30%), SCADA (5%), TK naprave (5%), ki se bodo ocenjevali po sledečih
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argumentih; skladnost z zahtevami iz RD
(25%), delovne in obratov zahteve (10%),
varnost (15%), načrt in sestava ponudbe
(10%), vzdrževanje (10%), združljivost
(10%), popolnost predloga (5%), tehnični
standardi (5%), reference (10%) - B) Ponujena cena, stroški vzdrževanja in poenotenje ponudb (30%), k ponudbeni ceni se
prištejejo vrednost priporočenih rezervnih
delov, vrednost storitev vzdrževanja za dobo 10 let, za katera so osnova dela predvidena v okviru predloženega osnutka vzdrževalne pogodbe in razlika vrednosti manj
ponujenih elementov. Točkovanje se izvede
po naslednji formuli:
Fmin
Fi = ------------ × 30
fi
Fmin – najnižja korigirana ponudbena
vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Fi – korigirana ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
C) Način in kvatiteta izvedbe del-montaže (30%) in sicer; montaža (35%), šolanje
(15%), vzdrževanje (35%), dokumentacija
(15%), ki se bodo ocenjevali po sledečih
argumentih; popolnost predloga (30%),
skladnost z zahtevami iz RD (30%), združljivost ponudbe (30%), reference (10%). Pri
tem bo za sklope A in C uporabljena ocena
od 0 do 9 točk. Skupna ocena ponudbe se
izvede s seštevanjem točk po merilih A, B in
C. Ugodnješi je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral ogled terena
dne 4. 7. 2002 s pričetkom ob 8. uri na
postaji Ormož.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je objavljen: predhodni
razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 19. 4. 2002 (Ob-67548) in popravek
Uradni list RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002
(Ob-68731).
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet Maribor
Ob-72645
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
avtobusnega postajališča pri Osnovni
šoli Šmarje ter obnova dela lokalne ceste LC177130 v km 1,360-1,485.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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: razpisno do-

kumentacijo lahko dvignete oziroma zahtevate v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Kapun;
za dodatne informacije pa Viljan Tončič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6,
Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 18. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski račun št. 01000-0100005725, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča pri Osnovni
šoli Šmarje ter obnova dela lokalne ceste.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2002 do
vključno 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila računa ali situacije 60 dni od prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, 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: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
boniteto pristojne ustanove.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe 19. 9. 2002; odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 1. 8. 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: 17. 6. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 403-25/02-21303
Ob-72665
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
telefaks 04/58-69-273.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in tehnološka posodobitev
športne hale Podmežakla - I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo I. faze se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: športna hala Podmežakla na Jesenicah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in
občo upravo, tel. 04/58-69-239; dodatne
informacije: Tee Višnar, univ. dipl. org., tel.
04/58-69-222.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 6. 2002
do 17. 7. 2002 do 12.45.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
v višini 12.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01000-0100007568, Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2002
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba
št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 17. 7. 2002 ob 13. uri, v konferenčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z lastno bianco menico v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po prejemu listine, ki je podlaga za
plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s
ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba je 24. 9. 2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
samo, če bodi z rebalansom proračuna
2002 zagotovljena predvidena finančna
sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Jesenice
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Št. 352-05-7/01-5-506
Ob-72695
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, faks
02/748-29-98,
okolje@Ptuj.si,
tel.
02/748-29-99.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sekundarna fekalna kanalizacija na Turnišču
(Mejna cesta II. del, Ul. Žetalskega Jožeta);
ocenjena vrednost 18,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: mesto Ptuj - Turnišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust, september 2002, v roku 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št.
58, Samo Segulin, tel. 02/748-29-66.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zadnji rok je 7
dni pred datumom predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT brez DDV - virmanski nalog, Mestna občina Ptuj, TRR št.
01000-0100016589 odprt pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20 delovnih dni
po tej objavi do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo biti zapečatene in z oznako oziroma napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ ter z navedbo
“Sekundarna fekalna kanalizacija na turnišču (Mejna cesta II. del, ul. Žetalskega Jožeta)“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. dan po objavi ob 11. uri, Mestna
občina Ptuj, Mestni trg1, Ptuj, mala sejna
soba 1/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah - mesečna in končna; rok plačila 60 dni od dneva prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolniti
vse pogoje, kateri so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni ter 10 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji - ponudbena cena 60%, rok dokončanja del 20%,

reference 10%, garancijski rok 5%, ugodnejši plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega dela glede na rezpoložljiva sredstva ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan se šteje za oddajo ponudbe naslednji delovni dan, isto velja za odpiranje
ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Mestna občina Ptuj
Št. 116/2002
Ob-72698
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/286-28-06, faks 01/286-22-29,
elektronska pošta: obcina-ig@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Visoko – Rogatec.
(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: Visoko – Rogatec (Občina Ig).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: IV. kvartal 2002,
čas gradnje – 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, g. Pečar, tel. 01/286-28-06,
faks 01/286-22-29, elektronska pošta: obcina-ig@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 26. 6.
2002, vsak delovnik od 8. do 12. ure, na
Občini Ig.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TTR Občine Ig, št.: 01000-0100000390, namen nakazila: “za razpisno dokumentacijo vodovod
Visoko – Rogatec”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig; osebno: Ig 50, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2002 ob 13. uri, na naslovu:
Ig 50 (stara šola).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 9,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo za vsako situacijo v minimalno
60 dneh.
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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj do 24. 12. 2002, odločitev: do
15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
65%, reference 15%, plačilni rok 10%, rok
izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Ig

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-72581
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajalca za izdelavo, dobavo in montažo opreme
za podružnično šolo Grajena, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002, se popravi 7. točka, ki se pravilno
glasi:
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 10. 7.
2002, konec: 7. 10. 2002.
Ostale točke ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Ptuj
Št. 220-1/02
Ob-72600
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel.: 01/47-34-600, faks:
01/431-60-35, urscl@caa-rs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba usposabljanja za letališkega kontrolorja zračnega prometa; izobraževalne storitve in
storitve poklicnega izobraževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: kraj, v katerem ima sedež izobraževalna ustanova.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: naročilo mora biti izvedeno najkasneje do 20. 12.
2002.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba zračnega prometa, Andrej Grebenšek, tel.:
01/47-34-805, GSM: 041/874-563.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do najkasneje 5
dni pred datumom, do katerega je potrebno
predložiti ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Uprava
Republike Slovenije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
19a, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: veljavna nepreklicna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe, izdana s strani
ustrezne prvorazredne banke oziroma s strani tuje prvorazredne banke (FITCH-IBCA rating mora biti najmanj AA-) v višini 10% ponudnikove cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se izvrši v dveh delih. Do 30% pogodbenega zneska se poravna po prejemu računa za
izvedbo del. Preostalih 70% pogodbenega
zneska pa se poravna v začetku leta 2003
po prejemu računa 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): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da izvede storitev brez
podizvajalcev.
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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 120 dni; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 25. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna cena za predmet razpisa, reference
ponudnika za podobna dela, termin usposabljanja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo

No. 220-1/02
Ob-72602
1. Ordering party: Republic of Slovenia,
Ministry of Transport, Civil Aviation Authority
of the Republic of Slovenia.
2. Address of the ordering party: Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, tel.
+386/1/47-34-600,
fax
no.
+386/1/43-16-035, urscl@caa.rs.si.
3. Type of service, description of service and reference to the type of service
according to Annex 1A or 1B of the Law
on Public Procurement: Provision of an
Aerodrome Course; training services
and vocational training services.
4. If the division of the procurement
into separate parts is foreseen, specify
the extent of the parts, the acceptability
of the bid for one part, more parts or all
parts: /
5. Place of execution: place of the training institution.
6. Acceptability of variant bids: /
7. Date of the expected commencement and completion or period of execution: The public procurement has to be completed by 20th December 2002 at the very
latest.
8. (a) Address of the service and person from whom the tender documantation and additional information can bo
obtained: Air Traffic Services, Mr. Andrej
Grebenšek, tel. +386/1/47-34-805, GSM
041/874-563.
(b) Time during which the tender documentation can bo obtained: until 5 days
prior to the date by which the tender has to
be submitted.
(c) Amount and terms of payment for
the tender documentation: (No. of bank
accout to which money has to be sent):
the tender documentation is free of charge.
9. (a) Date and time by which the tender has to be submitted: 25th July 2002 at
12 o’clock.
(b) Address to which the tender documentation has to be submitted: Ministry of
Transport; Civil Aviation Authority, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
10. Date, time and place of the opening of the tenders: 25th July 2002 at 12
o’clock in the conference room on the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia, Kotnikova 19a,
Ljubljana.
11. Indication of the insurance for the
sincerity of the bid, if required: irrevocable
bank guarantee on first call for the sincerity
of the bid issued by an appropriate first-class
bank or by a foreign first-class bank
(FITCH-IBCA rating AA-) amounting to 10%
of the bid price.
12. Financing and payment conditions and/or reference to the provisions
in regulations: payment is effected in two
instalments. Up to 30% of the contract
costs is settled after the receipt of the invoice for the execution of services. The
remaining 70% of the contract costs is settled at the beginning of 2003 after the
receipt of the invoice for the execution of
services.
13. The legal form of association of a
group of bidders within the framework of
one bid, when this bid has been chosen
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as the most favourable (Article 47 of the
Law on Public Procurement): /
14. Requirements which have to be
met by the bidder for determining financial, business and technical fitness, in
addition to general requirements according to Article 41 and Article 43 of the
Law on Public Procurement: the service
has
to
be
executed
without
sub-contractors.
15. (a) Is implementation of the procurement of this service by means of a
law, regulations or administrative decisions reserved for a special activity: /
(b) Indication of laws, regulations and
administrative decisions concerning
these types of service: /
(c) Do artificial persons have to indicate names and professional qualifications of the staff responsible for execution of the service: /
16. Date by which the bid is valid and
the expected date of the seleciton of the
most favourable bid: the bid has to be
valid 120 days; the expected date of the
selection of the most favourable bid: 25 th
August 2002.
17. Criteria for assessing bids: total
price of the subject of the call for tenders,
references of the tenderer for similar work,
date of the commencement of the training.
18. Eventual other information about
the procurement: /
19. Date and announcement number
of a previous invitation for tenders: /
20. Date of forwarding the request for
announcement: 14th June 2002.
Civil Aviation Authority
of the Republic of Slovenia
Št. 64-04-15/2002-3
Ob-72376
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: opravljanje rednih prevozov učencev Osnovne šole
Belokranjskega odreda Semič.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko kandidirajo samo za
del storitev, in sicer za storitev prevozov z
avtobusi ali prevozi s kombijem, lahko pa
za oboje skupaj.
5. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevozov v Občini Semič:
I. Dovozi z avtobusi:
– relacija št. 1: Črmošnjice (6.55) –
Srednja vas (6.57) – Vrčice (7.00) – Gaber (7.04) – Kot (7.08) – Starihov Vrh
(7.12) – Semič (7.16);
– relacija št. 2: Črešnjevec (6.45) – Cerovec (6.48) – Krvavčji Vrh-gasilski dom
(6.50) – Krvavčji Vrh-križišče za Gradnik
(6.52) – Gradnik (6.58) – Omota (7.03) –
Maline križišče (7.08) – Osojnik (7.13) –
Štrekljevec (7.15) – Semič (7.22);
– relacija št. 3: Štrekljevec (7.32) – Kal
(7.34) – Podreber (7.35) – Oskoršnica
(7.36) – Vajdova ulica (Vrtača) (7.38) –
Semič (7.40);
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II. Razvozi z avtobusi:
– relacija št. I: Semič (13.10) – Stranska vas (do Ovnovih) (13.20) – Črešnjevec
(13.25) – Krvavčji Vrh-gasilski dom (13.30)
– Krvavčji Vrh-odcep za Gradnik (13.31) –
Gradnik (13.35) – Omota (13.40) – Osojnik (13.43) – Maline –odcep (13.50) –
Štrekljevec (14.00);
– relacija št II: Semič (13.05) – železniška postaja (13.09) – Gaber (13.15) –
Vrčice (13.18) – Srednja vas (13.21) –
Črmošnjice (13.23);
III. Dovoz s kombijem:
– relacija št I: Rožni Dol (6.50) – Smuška cesta (7.10) – Sadinja vas (7.20) –
Semič;
– relacija št. II: Pugled (7.30) – Trebnji
Vrh (7.35) – Semič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v dneh, ko poteka pouk, v času od 1. 9. 2002 do 30. 6.
2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel.
07/356-53-60, kontaktni osebi: Polona
Kambič in Sonja Ličen Tesari.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
virmanom na transakcijski račun št.
01000-0100015910
sklic
11-01090-7130007-64041502.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: torek 23. 7.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg
9, 8333 Semič, oseba: Renata Bukovec –
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
23. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Semič.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti in mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik predložiti potrdilo banke o pridobitvi bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
13. 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, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-

na o javnih naročilih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami 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 še 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 26. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene 80%, reference pri izvajanju prevozov in dosedanje izkušnje 10%,
druge ugodnosti ponudnika 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Občina Semič
Št. 34403-01/02 0800
Ob-72372
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1.
2. Naslov naročnika: branko.belca@maribor.si, 02/220-14-18.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava LN
za podaljšek Ceste proletarskih brigad
in spremembe LN za Erjavčevo ul.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dva sklopa.
5. Kraj izvedbe: Studenci–Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe, - konec leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna
direkcija, glavna pisarna (soba 210) Slovenska ul. 40, Branko Belca.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT s položnico na ŽR 51800-840-070-62233 (drugi
prihodki za komunalne dejavnosti, s pripisom za kateri razpis).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002, ob 11. uri na Komunalni direkciji, Slovenska 40.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 22. 10. 2002,
15. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnični del 30 točk,
– finančni del 70 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Komunalna direkcija MOM
Št. 40306-0012/01
Ob-72377
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz šolskih otrok v Občini Rogaška Slatina v
letih 2002–2005, št. 1A/2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Občina Rogaška Slatina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 1. 9. 2005, čas izvedbe 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Kristina Kampuš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo
na transakcijski račun Občine Rogaška Slatina št. 01000-0100004076, s pripisom
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za razpisno dokumentacijo – šolski prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
št. 11, Občina Rogaška Slatina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi
naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje po 41., 42.
in 43. členu Zakona o javnih naročilih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: je.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ja.
16. 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 je 26. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Rogaška Slatina
Ob-72419
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-52, faks
01/478-92-00,
e-pošta:
gregor.zmak@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izbira neodvisne kontrolne institucije za opravljanje
vzorčenja in izvajanje analiz kakovosti
žit pri intervencijskem nakupu pšenice,
rži, ječmena in koruze letine 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: v intervencijskih skladiščih v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 9. 9. 2002
do 31. 3. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Gregor Žmak (tel. 01/478-93-66).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, plačanih na
žiro račun proračuna Republike Slovenije,
številka 50100-630-000-10014, sklic
18-10995-7141998231802 s pripisom
¨Javni razpis – neodvisna kontrolna institucija za analizo in vzorčenje žit¨. Znesek
plačila vsebuje 20% DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, osebno v
sobi 311 ali po pošti. Ponudba mora biti v
zaprti ovojnici s pripisom ¨Javni razpis –
neodvisna kontrolna institucija za analizo in
vzorčenje žit – Ne odpiraj!¨ z navedbo številke objave tega javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 13. uri, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, v sejni sobi 153.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 16. 10. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v najmanj 30 dneh po opravljeni storitvi oziroma v roku, ki je skladu s predpisi, ki urejajo
proračunsko financiranje.
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 ima število dni blokad žiro računa
ali transakcijskega računa v preteklih šestih mesecih enako nič (obrazec BON 1 oziroma potrdilo poslovne banke),
2. da sprejema plačilni rok najmanj 30
dni oziroma rok, ki je v skladu s predpisi, ki
urejajo proračunsko financiranje,
3. da predloži seznam izvedenih storitev s količinskim obsegom opravljenih storitev v zadnjih treh letih,
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4. da predloži seznam (vrsto, število)
aparatov oziroma pripomočkov, ki jih bo
uporabljal pri izvedbi storitev,
5. da predloži izjavo, da ima ustrezen
prostor za izdelavo analiz kakovosti pšenice, rži, ječmena in koruze,
6. da predloži izjavo, da je strokovno in
tehnično usposobljen za izvedbo storitve,
7. da predloži izjavo, da bo storitve
opravljal v skladu z veljavnimi predpisi, ki
urejajo področje žit,
8. da predloži ceno za storitve za vse vrste žit, ki so predmet tega javnega razpisa,
9. da predloži izjavo, da bodo rezultati
analize znani nemudoma oziroma najkasneje v eni uri po končanem vzorčenju,
10. da predloži izjavo banke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v znesku 1,500.000 SIT,z rokom veljavnosti do 31. 4. 2003.
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 storitev:
– Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00),
– Uredba o ureditvi trga z žiti (Uradni
list RS, št. 34/02),
– Pravilnik o metodah jemanja vzorcev
ter o metodah fizikalnih in kemičnih analiz
za kontrolo mlevskih in pekarskih izdelkov,
testenin in hitro zmrznjenega testa (Uradni
list SFRJ, št. 74/88),
– Pravilnik o kakovosti žit, mlevskih in
pekarskih izdelkov, testenin in hitro zamrznjenega testa (Uradni list SFRJ, št. 53/83,
57/88 in spremembe v zvezi s Pravilnikom
o splošnem označevanju predpakiranih živil – Uradni list RS, št. 30/99 in Pravilnikom o izdelkih iz žit -Uradni list RS, št.
56/99),
– Pravilnik o izdelkih iz žit (Uradni list
RS, št. 56/99 in spremembe v zvezi s
Pravilnikom o aditivih za živila – Uradni list
RS, št. 95/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe:
– datum, do katerega mora veljati ponudba: 16. 10. 2002,
– datum odločitve o sprejemu ponudbe
31. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
p1, p3, p5, p7 = cena za eno analizo
kakovosti pšenice (p1), rži (p3), ječmena
(p5) in koruze(p7)
p2, p4, p6, p8 = cena za vzorčenje na
tono pšenice (p2), rži (p4), ječmena (p6) in
koruze (p8)
Ocena = 0,95 x (p1 × 1 + p2 x 10) +
+ 0,05 x (p3x1 + p4 x 10 + p5x1 +
+ p6 x 10 + p7 x 1 + p8 x 20)
Izbrana bo ponudba,ki bo dosegla najnižjo oceno.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: Gregor Žmak, tel. 01/478-93-66.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je bila objavljena: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 05/2002-03
Ob-72430
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel.: 01/478-27-00, faks:
01/478-27-43, durs.razpisi@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: postavitev sistema za elektronsko davčno poslovanje za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije. Sklic: Priloga I A pod št. 7
računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in pri naročniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2002 do junij 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja SORIT, soba 136. Dodatne informacije: durs.razpisi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ni plačila. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno navesti
podatke: naziv in naslov interesenta, kontaktna oseba, elektronski naslov, številka
telefona in številka faksa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene na sedež
naročnika najkasneje do 24. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, pritličje, glavna pisarna
DURS.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 24. 7. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo,
krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali spre-

membe krajevne pristojnosti za reševanje
sporov med upravičencem in banko. Bančna garancija mora biti izdana v višini
10,000.000 SIT in mora veljati do vključno
24. 10. 2002
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od
vrednosti pogodbe. Veljavnost bančne garancije je določena do izteka roka za garancijsko vzdrževanje
c) garancijsko vzdrževanje. Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od
sklenitve pogodbe, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti v višini
10 % od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dodatni pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati:
a) Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi
b) Da je registriran pri sodnem registru
pristojnega sodišča, v primeru samostojnega podjetnika pa, da je vpisan v ustrezen register pristojnega Davčnega urada in
sicer za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila (izmed dejavnosti poglavja K 72 Obdelava podatkov, podatkovne
baze in s tem povezane dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti).
c) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi. Ponudnik mora razpolagati
z vso potrebno strojno, programsko opremo, infrastrukturo ipd, da lahko vzpostavi
potrebno razvojno okolje da lahko pri sebi
postavi pilotski sistem in izpelje simulacijo
rešitve, ter odgovori vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.
d) Da ni blokad žiro računov.
e) Da ima letno realizacijo najmanj
150,000.000 SIT.
f) Da razpolaga s kadri, ki imajo zahtevano izobrazbo, delovne izkušnje in specialistična znanja za vodenje in izvedbo projektov s področja e-poslovanja in vseh aktivnosti (razvoj, načrtovanje, izvedba, sistemska
administracija,
upravljanje
varnosti, vzdrževanje ipd).
g) Vsi delavci izvajalca, ki sodelujejo v
izvedbi javnega naročila, morajo smiselno
zadovoljevati kriterije, ki veljajo za zaposlene v državni upravi RS.
h) Ponudnik mora razpolagati z licencami za uporabo opreme in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za izvedbo
predmeta tega naročila, in jih izkazati z
ustreznimi listinami.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
i) Ponudnik mora predložiti dokazilo o
uspešno postavljenem in delujočem podobnem sistemu.
j) Ponujena rešitev mora biti skladna s
specifikacijami zahtev v razpisni dokumentaciji, vse zahteve morajo biti obdelane,
opisani morajo biti tehnološka platforma,
arhitektura in struktura strojne in programske opreme, vključujoč centralne in uporabniške aplikacije, komunikacijske elemente in vse zahtevane vmesnike, ter podane
osnovne značilnosti sistemske rešitve glede na funkcionalnost, zmogljivost, razpoložljivost ter značilnosti pomembne za širjenje uporabe in nadgrajevanje funkcionalnosti. Opisi morajo biti podani v skladu z
zahtevano strukturo dokumentacije.
k) Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predstaviti razvojno metodologijo, ki mora biti konsistentna in vsklajena s
predstavljenim pristopom k rešitvi.
l) Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za postavitev ustreznih delovnih mest za ponujeno število zaposlenih, ki bodo sodelovali na projektu.
Prostori morajo popolnoma ustrezati zahtevam delovnega procesa za potrebe izvedbe predmeta naročila in zahtevam predpisov o varnosti, protivlomni zaščiti, protipožarni zaščiti ipd. Izvajalec mora imeti ustrezno varovan prostor za arhiviranje SW
opreme in dokumentacije.
m) Dokumentacija ponudbe vključno z
dokumenti, ki podajajo tehnično rešitev
predmeta razpisa, mora biti sestavljena po
zahtevah razpisne dokumentacije in vsebovati vse zahtevane opise.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, Zakon o varstvu podatkov in zakonodaja, ki ureja davčno poslovanje in drugi predpisi.
(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 24. 10. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 8.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: reference o postavljenih sistemih za
e-poslovanje, skupna cena razpisanih storitev in potrebne strojne in sistemske programske opreme na osnovi v ponudbi dane specifikacije, opis in ustreznost rešitve,
delovne izkušnje in specialistična znanja
kadrov, kakovost organizacije poslovanja,
garancijsko vzdrževanje, ustreznost dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek 3. 7. 2002 ob 15. na sedežu
naročnika, Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, velika predavalnica v pritličju.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 28/02
Ob-72470
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje toplotnih izolacij (1A, zap. št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75
247, faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.400 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati
na
račun
št.
02924-0017425656, s pripisom “JR – Izvajanje toplotnih izolacij”. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 22. 7. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 23. 7. 2002
ob 11. uri, v sejni sobi naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini
1,500.000 SIT, ki bo veljavna do 28. 8.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno; naročnik nudi najkrajši 60 dnevni
plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsaj dve potrjeni referenci ponudnika (reference morajo biti
potrjene s strani pogodbenih strank ponudnika, da je v zadnjih treh letih opravil storitve izdelave in montaže toplotnih izolacij
na energetskih napravah moči 58 MW toplotnih in več.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrovska struktura zaposlenih in drugih delavcev, delavci morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku/podizvajalcu,
morajo biti zavarovani za primer poškodbe
pri delu, imeti morajo opravljen zdravniški
pregled s sposobnostjo dela na višini.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 28. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu je 29. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
s plačilnimi pogoji do 95 točk; reference
do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 05/2002-03
Ob-72498
1. Naročnik: Republika Slovenija, Minsitrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartniska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43, durs.razpisi@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: postavitev sistema za elektronsko davčno poslovanje za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije. Sklic: Priloga I A pod št. 7
računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in pri naročniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2002 do junij 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja SORIT, soba 136. Dodatne informacije: durs.razpisi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ni plačila. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno navesti
podatke: naziv in naslov interesenta, kontaktna oseba, elektronski naslov, številka
telefona in številka faksa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene na sedež
naročnika najkasneje do 24. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, glavna pisarna DURS.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 24. 7. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo,
krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje
sporov med upravičencem in banko. Bančna garancija mora biti izdana v višini
10,000.000 SIT in mora veljati do vključno
24. 10. 2002;
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Veljavnost bančne garancije je določena do izteka roka za garancijsko vzdrževanje;
c) garancijsko vzdrževanje. Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh od
sklenitve pogodbe, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dodatni pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati:
a) poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi;
b) da je registriran pri sodnem registru
pristojnega sodišča, v primeru samostojnega podjetnika pa, da je vpisan v ustrezen register pristojnega Davčnega urada,
in sicer za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
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met tega naročila (izmed dejavnosti poglavja K 72 Obdelava podatkov, podatkovne
baze in s tem povezane dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti);
c) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi. Ponudnik mora razpolagati
z vso potrebno strojno, programsko opremo, infrastrukturo ipd., da lahko vzpostavi
potrebno razvojno okolje da lahko pri sebi
postavi pilotski sistem in izpelje simulacijo
rešitve, ter odgovori vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije;
d) da ni blokad žiro računov;
e) da ima letno realizacijo najmanj
150,000.000 SIT;
f) da razpolaga s kadri, ki imajo zahtevano izobrazbo, delovne izkušnje in specialistična znanja za vodenje in izvedbo projektov s področja e-poslovanja in vseh aktivnosti (razvoj, načrtovanje, izvedba, sistemska
administracija,
upravljanje
varnosti, vzdrževanje ipd.);
g) vsi delavci izvajalca, ki sodelujejo v
izvedbi javnega naročila, morajo smiselno
zadovoljevati kriterije, ki veljajo za zaposlene v državni upravi RS;
h) ponudnik mora razpolagati z licencami za uporabo opreme in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za izvedbo
predmeta tega naročila, in jih izkazati z
ustreznimi listinami;
i) ponudnik mora predložiti dokazilo o
uspešno postavljenem in delujočem podobnem sistemu;
j) ponujena rešitev mora biti skladna s
specifikacijami zahtev v razpisni dokumentaciji, vse zahteve morajo biti obdelane,
opisani morajo biti tehnološka platforma,
arhitektura in struktura strojne in programske opreme, vključujoč centralne in uporabniške aplikacije, komunikacijske elemente in vse zahtevane vmesnike, ter podane
osnovne značilnosti sistemske rešitve glede na funkcionalnost, zmogljivost, razpoložljivost ter značilnosti pomembne za širjenje uporabe in nadgrajevanje funkcionalnosti. Opisi morajo biti podani v skladu z
zahtevano strukturo dokumentacije;
k) ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predstaviti razvojno metodologijo, ki mora biti konsistentna in usklajena s
predstavljenim pristopom k rešitvi;
l) ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za postavitev ustreznih delovnih mest za ponujeno število zaposlenih, ki bodo sodelovali na projektu.
Prostori morajo popolnoma ustrezati zahtevam delovnega procesa za potrebe izvedbe predmeta naročila in zahtevam predpisov o varnosti, protivlomni zaščiti, protipožarni zaščiti ipd. Izvajalec mora imeti ustrezno varovan prostor za arhiviranje SW
opreme in dokumentacije;
m) dokumentacija ponudbe vključno z
dokumenti, ki podajajo tehnično rešitev
predmeta razpisa, mora biti sestavljena po
zahtevah razpisne dokumentacije in vsebovati vse zahtevane opise.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o elektronskem poslovanju in

elektronskem podpisu, Zakon o varstvu podatkov in zakonodaja, ki ureja davčno poslovanje in drugi predpisi.
(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 24. 10. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 8.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: reference o postavljenih sistemih za
e-poslovanje, skupna cena razpisanih storitev in potrebne strojne in sistemske programske opreme za osnovi v ponudbi dane specifikacije, opis in ustreznost rešitve,
delovne izkušnje in specialistična znanja
kadrov, kakovost organizacije poslovanja,
garancijsko vzdrževanje, ustreznost dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek 3. 7. 2002 ob 15. uri na sedežu
naročnika, Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, velika predavalnica v pritličju.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 403-05-21/2002
Ob-72499
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo OŠ in dograditev športne hale Miklavž.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Občina Miklavž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 150 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, kontaktna oseba: Zlatka
Šmarčan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je čas trajanja razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti dokazilo o plačilu pristojbine na
TR št. 01000-0100009508 v višini
25.000 SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis: Projektiranje OŠ”.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Miklavž, Nad izviri 6,
2204 Miklavž.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2002, ob 12. uri v Občini
Miklavž na Dravskem polju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora skupaj s ponudbo predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti. Trajanje garancije 40 dni po sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po mesečnih situacijah.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni izvajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina izvajalcev, če le-ta
predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v primeru, da bodo izbrani.
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:
– predložitev najmanj treh potrjenih
strokovnih priporočil za že izvedena dela
za objekte OŠ v obdobju zadnjih petih let v
vrednosti najmanj 200 milijonov SIT,
– da je odgovorni projektant projektiral
najmanj tri dela na projektih OŠ v zadnjih
petih letih v vrednosti najmanj 100 milijonov SIT,
– podjetje in odgovorni projektanti na
vseh področjih morajo biti vpisani v inženirisko zbornico za kar je predložiti potrdila,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– BON 1 in 2 - pogoji opredeljeni 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: navedeno 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: 90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika in odgovornih
projektantov na OŠ - 60%,
– ponudbena cena - 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
26. 4. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-72500
1. Naročnik: Osnovna šola in vrtec
Škofljica.
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2. Naslov naročnika: Klanec 5, 1291
Škofljica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz učencev z avtobusom in kombiniranim vozilom.
Časovni razpored prevozov z opisom
relacij so določeni v razpisni dokumentaciji
- storitve I B-27 priloge ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. avtobusni prevozi,
2. prevozi s kombiniranim vozilom.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za čas šolskega leta od 1. 9.
2002 do 30. 6. vsakega leta z možnostjo
podaljšanja še za dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ in vrtec
Škofljica - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
9. 7. 2002 vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT na ŽR št.
50103-603-50085.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 7. 2002 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT za resnost ponudbe in menica v višini 10% javnega naročila za dobro izvedbo posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz
katere je razvidno kdo je nosilec posla in
kakšna so njihova medsebojna razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da ponudnik ni imel blokiranega žiro
računa v zadnjih šestih mesecih,
– da ima ponudnik licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu,
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni
rok,
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoz
otrok.
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: 15. 9. 2002, 15. 7.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 90 točk,
– tehnična usposobljenost 5 točk,
– izkušnje s prevozi otrok 5 točk.
Merila so podrobno opisana in razdelana v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ in vrtec Škofljica - ravnateljica
Jadviga Avsenak, tel. 01/366-38-16.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Osnovna šola in vrtec Škofljica
Ob-72501
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova ulica 12, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozne storitve s posebnimi vozili, po prilogi
1A-storitev odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve sanitarnega urejanja
in podobno.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
sklope skupaj od A do F ali posamezno po
sklopih.
– sklop A: odvoz odpadkov s smetarniki: mestne lokacije,
– sklop B: zunanje relacije,
– sklop C: kesonski odvoz odpadkov s
samonakladalci,
– sklop D: odvoz izcednih vod s samonakladalci,
– sklop E: prevoz pitne vode z avtocisterno,
– sklop F: odvoz nepravilno parkiranih
vozil s specialnim vozilom (pajkom).
5. Kraj izvedbe: Novo mesto z okolico.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 31. 7. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, Goran Stanojevič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure po predhodni tel. najavi na
št. 07/39-32-452.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000 SIT na TRR št.

Stran

4602 / Št. 53-54 / 21. 6. 2002

03150-1000002272 pri SKB banki d.d. z
navedbo “Plačilo RD - prevozne storitve s
posebnimi vozili”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 7. 2002 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 11. 9. 2002, predvideni datum odločitve 18. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-72534
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, področje regionalnega razvoja.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-33-11 faks
01/432-60-94.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javnega naročila je izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja Zasavja. Vrednost javnega naročila: javno naročilo se v
celoti financira iz sredstev Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in leto 2003
s postavke 6521 – Razvojno prestrukturiranje zasavske regije, konto 4020, v višini
40,000.000 SIT.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dopustno je predložiti ponudbo le za
celotno razpisano javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: pošiljatelj mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Kuverta oziroma ovitek naj bo naslovljen
na sledeči naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja,
Kotnikova 5, Ljubljana in vidno označen:
“Ne odpiraj! Regionalna zasnova prostorskega razvoja Zasavja“.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten
ali zaprt tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan
in označen kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih morajo biti
ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče do zahtevanega datuma in ure.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbrani ponudnik mora v celoti izvesti javno naročilo v
roku 15 mesecev po sklenitvi pogodbe, in
sicer:
1. faza v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe (november 2002);
2. faza v roku 6 mesecev od podpisa
pogodbe (februar 2003);
3. faza v roku 8 mesecev od podpisa
pogodbe (april 2003);
4. faza v roku 11 mesecev od podpisa
pogodbe (julij 2003);
sprejem regionalne zasnove na občinskih svetih in na Vladi RS (15 mesecev od
podpisa pogodbe) (november 2003).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na Regionalnem centru
za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje
(tel.
03/56-34-220,
faks
03/56-34-250, elektronska pošta: center.razvoj@siol.net). Razpisna dokumentacija je tudi na voljo na medmrežju na naslovu:
www.si-gov.si/arr. Kontaktni osebi: mag.
Tomaž Kukovica, Agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (tel.
01/478-37-77, elektronska pošta: Tomaz.Kukovica@gov.si) in Tina Bregar, Regionalni center za razvoj d.o.o., Gabrsko 12,
1420 Trbovlje (tel. 03/56-34-220, elektronska pošta: Center.razvoj@siol.net).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
30. 7. 2002 do 12. ure.
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe se upošteva ura v vložišču naročnika,
čas predložitve odčita delavec v vložišču,
ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti
potrdilo o prevzemu ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik lahko predloži ponudbo: priporočeno po pošti na naslov naročnika Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5,
Ljubljana ali osebno v vložišče naročnika
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje
regionalnega razvoja, Kotnikova 5, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: strokovna komisija, ki jo imenuje
predstojnik naročnika, bo opravila odpiranje ponudb v prostorih Agencije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, v sejni sobi Rožnik, št. 521, dne 31. 7. 2002
ob 9. uri ne glede na to, ali so pooblaščeni
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem razpisu.
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika, cena).
Komisija bo vodila zapisnik o odpiranju
ponudb, skladno s 74. členom ZJN–1 ter
navodilom o postopku odpiranja ponudb
(Ur. l. RS, št. 86/01). Po en izvod zapisnika prejmejo predstavniki ponudnikov najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 30,000.000
SIT mora biti ponudbi priložena bančna garancija za resnost ponudbe in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014, ki mora glasiti na
3% vrednosti javnega naročila. Dokument
mora biti skladen z vzorcem (Poglavje 9-priloga B1 razpisne dokumentacije). Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi
120 dni po roku določenem za predložitev
ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije.
Če
vrednost
ponudbe
presega
30,000.000 SIT in ponudnik ne predloži
bančne garancije za resnost ponudbe, se
njegova ponudba kot nepravilna obvezno
izloči iz nadaljnjega postopka.
Če vrednost ponudbe ne presega
30,000.000 SIT garancije ni potrebno priložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila, če ponudbo predloži skupina izvajalcev. V aktu je
potrebno natančno opredeliti odgovornost
vsakega od izvajalcev za izvedbo naročila,
ne glede na to pa ponudniki, ki predložijo
skupno ponudbo, odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno; enega med seboj
morajo pooblastiti za sprejemanje pisanj
od naročnika, ter za komuniciranje z naročnikom. Če so v ponudbi navedeni podizvajalci, izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila,
da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
do njih.
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: ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje pogoje navedene v nadaljevanju (skladno z 41. členom ZJN–1,
ter pogoje, ki jih določa naročnik):
Samostojno; kolikor ima podizvajalce
mora dokazati izpolnjevanje vseh pogojev
tudi za njih; skupina izvajalcev, ki predloži
skupno ponudbo mora dokazati izpolnjevanje vseh pogojev za vsakega od njih.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami, ki morajo biti originali ali overjene
fotokopije ter na dan odpiranja ponudb ne
smejo biti starejše od 30 dni in jih je potrebno priložiti ponudbi.
Obvezni pogoji so:
– biti mora registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– mu ni bila, v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– imeti mora veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila;
– imeti mora poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, ki bi jih moral poravnati;
– ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih 3 letih v višini najmanj trikratne vrednosti javnega naročila;
– ponudnik (in morebitni podizvajalec)
mora navesti poslovne prostore v katerih
opravlja svojo dejavnost ter na kateri lokaciji se bo izvajalo javno naročilo;
– ustrezna izobrazba in izkušnje kadrov,
ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila.
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: v ponudbi mora biti
točno naveden rok, do katerega velja ponudba (opcija). Rok veljavnosti ponudbe
mora biti do sklenitve pogodbe, z izbranim
ponudnikom. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najmanj v 30 dneh od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je najnižja ponudbena
cena.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-72535
1. Naročnik: Občina Jezersko.
2. Naslov naročnika: Zgornje Jezersko
57, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10, faks 04/254-51-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Osnovne
šole Matije Valjavca Preddvor – relacija Jezersko – Preddvor – Jezersko; relacije so
natančno določene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2. september
2002 do 31. decembra 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo
na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.
in 13. uro, do vključno 18. julija 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT (v ceni je vštet
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
018-2002, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene oziorma prispele najkasneje od 18. julija
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. julija
2002 ob 17. uri, v prostorih Občine Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje
Jezersko.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpsini 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: določeno 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: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 2. septembra 2002. Predviden rok
za odločitev je 29. julij 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. junij 2002.
Občina Jezersko
Št. 17123-03-403-12/2002/1 Ob-72582
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št. 01/472-5791.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: najem s postopnim odkupom neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe Policijske
postaje Moste v Ljubljani.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih storitev
predmetnega javnega razpisa.
Podrobnejši opis storitve in zahteve naročnika so razvidni iz razpisne dokumentacije.
5. Kraj izvedbe: objekt s poslovnimi
prostori mora biti na območju Ljubljana-Moste-Polje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve
iz razpisne dokumentacije.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden rok
začetka najema je 1. 10. 2004, rok trajanja najema je 15 let oziroma 180 mesecev.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-4054.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec
ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301202.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 10. 2002,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2
– vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
1. 10. 2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen zadnji dan v
mesecu za tekoči mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
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ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 59/96, 45/99, 42/00, 52/00);
– Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98,
48/98, 64/99, 41/01);
– Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur. l. RS, št. 57/99);
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
180 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 11. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
merilom: ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah, cena in lokacijska
ustreznost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 14. 6. 2002, Ur. l. RS, št.
52/02, objava št. 72268.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17.06.2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-72597
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: po sklopih:
– prevoz okoli 50.000 ton žit in blaga na paletah,
– prevoz okoli 5.000 ton naftnih derivatov,
– prevoz okoli 1.500 ton tekočega
naftnega plina.
Sklic: priloga 1A – storitve, št. kategorije 2 in priloga 1B – storitve, št. kategorije
18 Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko poleg ponudbe, ki zajema prevoz za vse vrste blaga, predloži
tudi ponudbo za posamezen sklop.
5. Kraj izvedbe: med skladišči v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 8. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba
1, tel. 01/58-97-300. Kontaktna oseba:
Franjo Lesjak (tel. 01/589-73-16) in Karmen Verbovšek (tel. 589-73-13).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT, katerega plačajo z virmanom na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s pripisom “Javni razpis za ponudbo
prevoza – ne odpiraj” ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve. Znesek plačila
razpisne dokumentacije vključuje 20%
DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 7. 2002
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s
pripisom “Ponudba za prevoz blaga – Ne
odpiraj!”, z navedbo številke objave javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 23. 7. 2002
ob 12. uri, v prostorih Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, sejna soba, VII. nadstropje, v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo do 15. 9. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: so določeni 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002; pred-
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17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 90%,
– reference: 10%.
Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem
po naslednjem načinu:
– izmed vseh prispelih ponudb dobi tista, ki ima pri posameznem merilu najugodnejšo varianto, 1 točko, ostale ponudbe
pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem redu
in dobijo večje število točk. Pri posameznem merilu je naveden odstotek, ki predstavlja pomembnost merila, s katerim se
pomnoži število doseženih točk;
– seštevek tako dobljenih točk predstavlja končno oceno prispele ponudbe;
– kot najugodnejša bo izbrana tista ponudba, ki bo dosegla najmanjše število
točk;
– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjše število točk po prvem kriteriju.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Franjo Lesjak (tel. 01/589-73-16),
Karmen Verbovšek (tel. 589-73-13).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 14/02
Ob-72619
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks:
478-18-92.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne in razpisne dokumentacije za
ureditev mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe 100 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan, glavna pisarna.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 50100-630-10014, model 28,
sklic 15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 ob 10. uri, Republika
Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27 a,100 Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 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): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po veljavni zakonodaji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, po
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 19. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 100 točk; kvalitetno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnih treh letih pred oddajo ponudbe
do 23 točk; strokovna izobrazba kadrov do
14 točk; vzpostavljen sistem kakovosti ISO
9001 do 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Ob-72641
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko v svojem imenu
ter po poblastilu državnih organov in drugih naročikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49,
e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si,
http://
www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev administriranja in konfiguriranja
podatkovnega omrežja državnih organov po specifikaciji, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Republike
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: obdobje
treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center
Vlade Republike Slovenije za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, soba 29;
Petra Rozman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali
na internetu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: odkupnine ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 10.15, v prostorih
CVI, Langusova 4, Ljubljana.
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: mesečni obračun storitev, rok plačila 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval naslednjih pogojev:
4.13.1.1 Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od
1. 1. 1999 dalje,
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjene pogodbe s katerimi pokriva izvajanje storitev z zahtevanega
področja predmeta javnega razpisa (glej
specifikacijo točka 1 in 2.1),
6. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
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Izključitev ponudnikov, ki so ponudniki
ali pa so kapitalsko povezani z ponudniki
aktivne ali pasivne komunikacijske opreme
za področje prostranih omrežij.
Ponudnik ne sme biti ponudnik aktivne
ali pasivne komunikacijske opreme za področje vezano na predmet razpisa, prav
tako ne sme imeti lastniških, kapitalskih ali
sorodstvenih povezav do kateregakoli kolena v ravni vrsti s ponudniki aktivne ali
pasivne komunikacijske opreme za področje prostranih omrežij.
Izključitev ponudnikov, ki so ponudniki
ali pa so kapitalsko povezani z ponudniki
komunikacijske infrastrukture.
Ponudnik ne sme biti ponudnik komunikacijske infrastrukture vezano na
predmet razpisa, prav tako ne sme
imeti lastniških, kapitalskih ali sorodstvenih povezav do kateregakoli kolena v
ravni vrsti s ponudniki komunikacijske infrastrukture.
7. delovanje ponudnika na razpisnem
področju več kot 3 leta in najmanj ena
pogodba sklenjena pred 1. 1. 1999,
8. en dokument, ki dokazuje kakovost
organizacije poslovanja ponudnika.
4.13.1.2 Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije,
3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa),
4. letna realizacija nad 200 mio SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja
za leto 2001 z upoštevanjem kasnejših – z
verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
4.13.1.3 Kapacitete in opremljenost
Ponudnik mora sam razpolagati z
ustreznimi prostori za opravljanje storitev
(lastnimi, najetimi ali drugače v posesti), ki
so predmet razpisa, potrebno opremo in
infrastrukturo za izvajanje storitev (lastno,
najeto ali drugače v posesti) in izpolnjevati
naslednje pogoje:
– primerna delovna površina na zaposlenega;
– 24-urno tehnično ali fizično varovanje
(požar, vlom, dostop);
– notranje ožičenje v skladu z zahtevami in priporočili CVI za izgradnjo LAN
www.gov.si/strojna/ (zahteve za izgradnjo
Lan v4.0);
– izjavo ponudnika telekomunikacijskih
storitev za možnost vzpostavitve direktne
povezave prenosne hitrosti 10Mbit/sek
med lokacijo ponudnika in naročnika v roku vsaj dveh mesecev od naročila.
4.13.1.4 Kadri:
1. Vsi pogoji za kadre se nanašajo na
lastne, redno zaposlene (za nedoločen ali
za določen čas) kadre ponudnika,
2. ponudnik razpolaga s kadri, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
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1. Za svetovanje na področju
prostranega komunikacijskega omrežja
državnih organov z izkušnjami
na področju specifičnih tehnologij,
kot so: Alcatel (New Bridge), Cisco,
Check Point, Linux, HP Openview
2. Za načrtovanje in nadzor igradnje
za področje prostranega komunik.
omrežja državnih organov z izkušnjami
na področju specifičnih tehnologij,
kot so: Alcatel (New Bridge), Cisco,
Check Point, Linux, HP Openview
3. Za upravljanje in konfiguriranje
na področju prostranega komunik.
omrežja državnih organov z izkušnjami
na področju specifičnih tehnologij,
kot so: Alcatel (New Bridge), Cisco,
Check Point, Linux, HP Openview
4. Za izvajanje razdeljevanja in nadzor
nad razdeljevanjem novih verzij prog.
opreme na področju prostranega
komun. omrežja državnih organov,
kot so: kot so: Alcatel (New Bridge),
Cisco, Check Point, Linux, HP Openview
5. Namestitev in zamenjava opreme za
področje prostranega omrežja državnih
organov, kot so: MS Windows 2000,
XP, Novell Netware
6. Dežurstva za področje prostranega
komunik. omrežja državnih organov,
kot so: kot so: Alcatel (New Bridge),
Cisco, Check Point, Linux, HP Openview
Dodatna pogoja: najmanj 80% kadrov
opravlja delo na lokaciji v Ljubljani.
Za posamezne točke se kadri ne seštevajo, ampak morajo biti različni, razen za
dežurstva, kjer so lahko tudi kadri iz katerekoli prejšnje točke.
Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala. Za ustrezno usposobljenost posameznega kadra za poznavanje in podporo na
strokovnem področju šteje tudi izjava organizacije, za katero je posamezni delavec
opravljal navedena dela z navedbo delovnih izkušenj na strokovnem področju in delovne dobe na posameznem področju, ki
pa ne sme biti manjša od 2 let.
6. razpoložljivost kadrov:
– organizacija dežurne službe za zagotavljanje podpore državnemu podatkovnemu
omrežju 24 ur dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 1 urnim odzivnim časom (od prejema
sporočila do začetka opravljanja del);
7. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem;
8. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki
veljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.
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: /

Št. oseb

St. izobr.

Izkušnje

3

uni.

4 leta

3

viš.

3 leta

4

sred.

4 leta

2

sred.

2 leti

2

sred.

1 leto

8

sred.

2 leti

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe bo cena.
Najugodnejša ponudba bo tista, ki bo dosegla najmanjšo ceno po izračunu:
C = (Csu x 550) + (Ciu x 1800) +
+ (Cdu x 600) + (Cuop x 400)
Pri čemer je:
C = rezultat cen za obdobje enega meseca
Csu = cena svetovalne ure
Ciu = cena inženirske ure
Cdu = cena dežurne ure
Cuop = cena ure obdelave podatkov
Po ceni svetovalne ure se obračunajo
storitve iz področja 1 in 2 specfikacij, po
ceni inženirske ure storitve iz področja 3, 4
in 5 specifikacij, po ceni dežurne ure storitve iz področja 6 specifikacij, pomožna dela
za vse storitve po specifikaciji pa se obračunajo po ceni ure za obdelavo podatkov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumantacija je na voljo na
spletnih straneh naročnika na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi
z javnim naročilom lahko ponudniki postavljajo preko informacijskega sistema, dosegljivega na naslovu: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. z dne
4. 8. 2000, Ob-33235.
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko
Št. 012-101/2002-2
Ob-72670
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 1A, št. kategorije
6. finančne storitve, b) bančne storitve,
finančne storitve v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dopustno je predložiti ponudbo le za celotno razpisno javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: področje za
industrijske projekte, Igor Naglič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 30,000.000 SIT,
mora biti ponudbi priložena bančna garancija za resnost ponudbe in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s 17. členom ZIPRS0203 (Uradni list
RS, št. 103/01).
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: povprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini
najmanj petkratne vrednosti javnega naročila, navedba poslovnih prostorov, strokovna
izobrazba in izkušnje kadrov, podrobno
v RD.
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: do sklenitve pogodbe,
z izbranim ponudnikom, obvestilo o izbiri
predvidoma v začetku avgusta 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merili
za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji, sta cena ponudbe in reference ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za gospodarstvo

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 404-08-98/2002-3
Ob-72424
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24-26, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– I. sklop: perutninsko meso,
– II. sklop: mesni narezki in paštete,
– III. sklop: ribje konzerve in paštete.
(b) Kraj dobave: vojašnice SV, Izobraževalni center Ig, Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni center Poljče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa so trije sklopi in
več skupin lokacij; možna je prijava na enega ali več sklopov in skupino lokacij. Pri II in
III. sklopu je prijava obvezna na vse skupine
lokacij oziroma na celotno območje Republike Slovenije.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za obdobje treh let.
5. (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. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, 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 96/2002-OMP) 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.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 23. 7. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-96/2002–OMP, Perutninsko meso
ter mesne in ribje konzerve“.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji naročnika:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok;
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom;
I. sklop: perutninsko meso:
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom
za perutninsko meso,
– da zagotavlja za sveže perutninsko meso in hrenovke normalni odzivni čas 1 dan,
intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski
odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja za mesne izdelke normalni odzivni čas od 1 do 3 dni (možno je
naročanje več dni vnaprej – odvisno od
skladiščnih kapacitet naročnika), intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja dobavo svežega perutninskega mesa in hrenovk, ki niso starejše
od enega dne,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
10 do 30 dni, ne bodo ob dobavi starejši od
pet dni,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
enega do dveh mesecev, ne bodo ob dobavi starejši od 15 dni, mesnim izdelkom z
daljšim rokom trajanja ob dobavi ne sme
preteči več kot polovica roka uporabnosti,
– da zagotavlja, da odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa mesa ali me-
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snega izdelka ne bodo pri posameznem izdelku presegla ±5% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne bo odstopala
več kot 3%,
– da se transport perutninskega mesa in
mesnih izdelkov do kupca vrši v za to namenjenih hladilnih vozilih, tako da se hladna
veriga ne pretrga;
II. sklop: mesni narezki in paštete:
– da bodo ponujeni artikli ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom za
mesne konzerve,
– da je normalni odzivni čas za konzerve
od 1 do 5 dni, intervencijski odzivni čas 5 ur
in reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bodo ob dobavi izdelki uporabni še
najmanj eno leto;
III. sklop: ribje konzerve in paštete:
– da bodo ponujeni artikli ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom za
ribje konzerve,
– da je normalni odzivni čas za konzerve
od 1 do 5 dni, intervencijski odzivni čas 5 ur
in reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bodo ob dobavi izdelki uporabni še
najmanj eno leto.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: avgust 2002 in september 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun po posameznih sklopih.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1
Ob-72531
1. Naročnik: Osnovna šola Naklo.
2. Naslov naročnika: Glavna cesta 47,
4202 Naklo.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Naklo,
Glavna cesta 47, 4202 Naklo in podružnične šole:
– podružnična šola Duplje, Sp. Duplje
2, 4203 Duplje,
– podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Naklo in
– enota Vrtec Rožle, Glavna cesta 13,
4202 Naklo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: kandidati za ponudnike lahko ponudijo artikle v celoti, po skupinah ali po podskupinah artiklov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna dobava za čas od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa
do 10. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandididati za ponudnike
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lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu šole na podlagi predložitve dokazila, da so nakazali stroške priprave dokumentacije v višini 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-34137.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 7. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti v
zaprtih kuvertah, na katerih je na prvi strani
naslov šole in navedba, da gre za javno
naročilo za prehrambene artikle, na zadnji
strani pa naslov pošiljatelja z njegovo telefonsko številko in številko faksa. Prijave se
predložijo na naslov šole, to je Osnovna
šola Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: za
resnost ponudbe bo ponudnik, ki mu bo
priznana sposobnost in usposobljenost moral predložiti lastno menico v znesku 5% od
vrednosti blaga, ki ga bo ponudil.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prijavitelj bo moral sprejeti pogoj plačila blaga v
tridesetih dneh od dneva fakturiranja blaga,
če bo to enkrat mesečno ali 45 dni, če bo
fakturiranje dekadno. Pri določanju sposobnosti in usposobljenosti ponudnika bodo
imeli prednost ponudniki, ki bodo ponudili
izstavljanje računov enkrat mesečno zadnji
dan v mesecu.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): dogovor.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so sestavni del
razpisne dokumentacije, so predvsem naslednji: zadostno število zaposlenih za izpolnitev pogodbe o dobavi blaga; predložitev liste vsaj desetih sklenjenih pogodb z
drugimi javnimi zavodi v zadnjih treh letih in
izjave teh zavodov o zadovoljivi oskrbi in
kvaliteti blaga; vozni park, ki omogoča dnevno dobavo artiklov, do 7. ure zjutraj; krajši
odzivni čas pomeni prednost pri dodelitvi
usposobljenosti dobavitelja.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: izbrani kandidati bodo morali predložiti
ponudbe v 10 dneh po prejemu pisnega
vabila naročnika, to je do 29. 7. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: za ocenitev ponudb kandidatov, ki jim bo na podlagi prve faze postopka priznana sposobnost
in usposobljenost, bo glavno merilo cena .
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Osnovna šola Naklo
Št. 256/02
Ob-72579
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja
21,
4270
Jesenice,
faks
04/586-00-18, tel. 04/583-67-40.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na dobavo vseh artiklov v celoti
(sklopi od 1 do 8), posamezne sklope v
celoti ali posamezne podsklope, kjer so
določeni.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2. 9.
2002 do 31. 12. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, razpisno dokumentacijo izdaja: tajništvo VVO Jesenice,
dodatne informacije daje: Mateja Kepic.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 6.000 SIT, na račun naročnika št.:
51500-603-33439, sklic na št. 7/2001za razpisno dokumentacijo (od 1. 7. 2002
dalje
je
št.
računa
pri
UJP:
01241-6030635317).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 17. 7. 2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: lastna bianco menica ponudnika, in sicer v
višini 10% od vrednosti njegove ponudbe –
samo če bo skupna ponujena vrednost višja
od 5,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od dneva prejema listine, ki je podlaga za plačilo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
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: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe je 17. 7. 2002;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dne 25. 7. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Št. 2.3.-20340/02
Ob-72455
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
del na zgornjem ustroju in sanaciji spodnjega ustroja železniških prog.
(b) Če je predvidena oddaja sklopovnaročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: omrežje Slovenskih železnic.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2002 –
avgust 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura – PE investicije, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Milenko Ćućić, faks +386/01/29-14-822,
tel. +386/01/29-14-585.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT; plačilo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki št.
02923-0019346887.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 7. 2002, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura – PE investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnješa (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
12. 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:
(a) Tehnične zmogljivosti ponudnika
– V okviru ponudnikove mehanizacije, ki
jo namerava uporabiti pri izvedbi javnega naročila mora ponudnik imeti na razpolago najmanj; 1 kom kretniške podbijalke, 2 kom
nivelirni ravnalnik, 2 kom plug za gramozno
gredo, 1 kom sejalnik gramozne grede, vlak
za prevoz tirnic dolžine 90 in več m, vlak za
presevke, 3 kom garnitur za varjenje tirnic, 2
kom garnitur za sproščanje tirnic, 1 kom stroj
za čiščenje odvodnih jarkov, 5 kom bager
nakladač, 2 kom portalno dvigalo, 2 kom
valjar, 2 kom buldožer, 10 kom kamion;
– Izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh objektov, kot glavni izvajalec, ki so po vrsti in
zahtevnosti primerljivi razpisanim delom, v zadnjih treh letih, posamezna vrednost takšnega
projekta ne sme biti manj kot 2 mio EUR.
– Izjavo, da ponudnik lahko izvaja dela
tudi v nočnem času, v 4–urnih dnevnih zaporah, hkrati na najmanj 2 gradbiščih (minimalna oddaljenost 150 km) (Obrazec I-vKnjiga I)
(b) Finančna sposobnost ponudnika:
– Poprečni letni promet ponudnika v obdobju zadnjih treh letih v višini najmanj 5
mio EUR
(c) Kadrovske zmogljivosti
– Ponudnik mora imeti za izvajanje razpisanih del najmanj 2 vodji projektov z univerzitetno izobrazbo, 4 odgovorne vodje gradbišča, 6 čuvajev proge in 1 inženirja geodezije.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 7. 2002, do 9. ure; konec avgusta 2002.
14. Merila za ocenitev ponudb: /
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 8. 2002,
do 1.10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: BONNET
d.o.o., Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici, Aleš Bone.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro od te objave ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, do 1. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT negotovinsko
plačilo na TRR Banke Vipa, št.: 14000 –
0548117109.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 2. 7. do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bodo
navedena v II. fazi javnega razpisa.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47 člen
Zakona o javnih naročilih): /
12. 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: /
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
14. Merila za ocenitev ponudb: reference ponudnika, reference zaposlenih, tehnična zmogljivost, cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 412/2002
Ob-72608
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-41-00,
faks: 05/339-41-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela – prenova zunanjih
oken in vrat.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 6/02
Ob-72456
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje računalniške opreme, po prilogi A, točka-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:
1. skupina A: strežniki COPMAQ, osebni računalniki COMPAQ, tiskalniki,
2. skupina B: strežniki IBM, osebni računalniki IBM, tiskalniki.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne pononudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– 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.
8. (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 02/331-15-33, 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: 6.000 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Vzdrževanje računalniške opreme.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 4. 7. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 stečaj-
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ni 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 prijavitelje, 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.
14. (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: /
15. 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.
16. Merila za ocenitev ponudb: 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
1. % popusta od veljavnega cenika proizvajalca rezervnih delov in materiala – 40
točk
pop×40
x = ——————————
Pmax
pri čemer pomeni:
x – število zbranih točk
Pmax – najvišji popust
pop – popust ocenjevanega ponudnika.
17. 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.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1112
Ob-72517
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, (v nadaljevanju: naročnik).
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-11, faks
01/589-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanja in
interventna popravila (IA/1) na sledečih
področjih oziroma sklopih:
– elektroinstalacije in oprema, strelovodne naprave,
– strojne instalacije in oprema,
– sistem za merjenje temperature žita v
silosih,
– sistem za protipožarno in protivlomno
varovanje objektov,
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– klima naprave,
– viličarji in diesel agregati,
– industrijski tiri,
– gasilni aparati in hidrantna mreža,
– kamionske in vagonske tehtnice,
– dvigala.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudnik se lahko prijavi za
eno ali več vrst sklopov, če je zanje usposobljen.
5. Kraj izvedbe: na različnih lokacijah
po Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
bo dodeljena za obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana ob predložitvi potrdila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije,
na katerem morajo biti navedeni osnovni
podatki o ponudniku (naziv, naslov, davčna
št., telefon in faks).
Kontaktna oseba: Škerjanc Vanda, tel.
01/589-73-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na ŽR Zavoda št.
50101-603-42-300 pri APP Ljubljana s pripisom “storitve vzdrževanja”, ali pri blagajni
Zavoda.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele po pošti na naslov Zavoda, ali bodo
osebno oddane v tajništvu do vključno
10. 7. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, 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: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: odvisno od vrste storitve.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: razvidno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
v razpisni dokumentaciji.
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15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: rok za oddajo ponudbe je 15. 7. 2002
do 12. ure. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 31. 7. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena (v II. fazi postopka).
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 220-2/01
Ob-72565
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, faks: 01/431-60-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: redno letalsko
umerjanje radionavigacijskih sistemov,
priloga 1A (tč.1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Slovenija (Ljubljana/Brnik, Portorož, Maribor, Cerklje).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: priznanje sposobnosti za obdobje 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava RS za
civilno letalstvo, Bojan Dubrovnik, GSM:
041/765-885.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak del. dan
med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 2. 8. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predloziti prijavo: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: c)
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv
za resnost ponudbe, izdano s strani ustrezne prvorazredne banke, oziroma s strani
tuje prvorazredne banke (FITCH-IBCA rating AA-) v višini 1% ponudnikove cene .
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: skladnost z ICAO standardi in priporočili, ustreznost in registracija
dejavnosti ponudnika, reference letalskega
umerjanja sistemov ILS kategorije III, reference strokovnega kadra, namembnost le-

tala za letalsko umerjanje, ustrezna tehnična oprema na zemlji in zraku za delo v slabših vremenskih razmerah, dosegljivost skupine in letala v primeru nepričakovane kalibraže, zadostno število skupin/posadk in
opremljenih letal, priletni čas in ustrezna
oddaljenost matičnega letališča ustanove,
likvidnost ustanove.
14. (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: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predloziti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 4. 9. 2002, 20. 9. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb: čas potreben za izvedbo kalibraže po sistemih in
lokacijah (5%), priletne ure (5%), oddaljenost od matičnega aerodroma ponudnika
do Brnika (15%), minimalni vremenski pogoji (5%), tehnologija opreme na zemlji in
letalu (5%), čas trajanja in izvedba procedur
ter postopkov letalskega umerjanja ILS sistemov (5%), reference se posebno ILS kategorije III (35%), tehnologija in organizacija
izvajanja (5%), strokovnost kadra (5%), dosegljivost in odziv na neplanirana umerjanja
(10%), število usposobljenih skupin/posadk
in opremljenih letal (5%).
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002, Ob-67564 in Ob-67565.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Uprava RS za civilno letalstvo
No. 220-2/01
Ob-72566
1. Ordering party: Ministry of Transport,
Civil Aviation Authority of the Republic of
Slovenia.
2. Address of the ordering party: Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Fax No.:
+386 01 431 60 35.
3. Type of service, description of service and reference to the type of service
according to Annex 1A or 1B of the Law
on Public Procurement: regular flight inspection of radio navigation systems,
Annex 1A, point 1).
4. If the division of the procurement
into separate parts is foreseen, the extent
of the parts, the acceptability of the bid
for one part, more parts or all parts: /
5. Place of execution: Slovenia
(Ljubljana/Brnik, Portorož, Maribor, Cerklje).
6. Acceptability of variant bids: /
7. Date of the expected commencement and completion or period of execution: recognition of fitness for a period of
3 years.
8. (a) Address of the service and person from whom the tender documentation and additional information can be
obtained: Civil Aviation Authority of the Republic of Slovenia, Mr Bojan Dubrovnik,
GSM: +386 41 765 885.
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(b) Time during which the tender documentation can be obtained: every
work-day from 10:00 to 12:00.
(c) Amount and terms of payment for
the tender documentation: /
9. (a) Date by which the tender documentation has to be submitted: 2nd August 2002.
(b) Address to which the tender documentation has to be submitted: Ministry of
Transport; Civil Aviation Authority, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
10. Indication of the insurance for the
sincerity of the bid, if required: irrevocable
bank guarantee on first call for the sincerity
of the bid issued by an appropriate first-class
bank or by a foreign first-class bank
(FITCH-IBCA rating AA-) amounting to 1% of
the bid price.
11. Financing and payment conditions
and/or reference to the provisions in regulations: /
12. The legal form of association of a
group of bidders within the framework of
one bid, when this bid has been chosen
as the most favourable (Article 47 of the
Law on Public Procurement): /
13. Requirements which have to be
met by the bidder for determining financial, business and technical fitness, in
addition to general requirements according to Article 41 and Article 43 of the Law
on Public Procurement: conformity with the
ICAO standards and requirements, fitness
and registration of the bidder for the activity, references for flight inspection of category III ILS systems, references for professional staff, use of airplane for flight inspection, adequate technical equipment on the
ground and in the air for work in poor weather conditions, availability of the group and
airplane in case of an unexpected flight inspection, a sufficient number of
groups/crews and equipped airplanes, ferry time and suitable distance of the base
aerodrome of the institution from the place
of execution, liquidity of the institution.
14. (a) Is implementation of the procurement of this service by means of a
law, regulations or administrative decisions reserved for a special activity?: /
(b) Indication of laws, regulations and
administrative decisions concerning
these types of service: /
(c) Do artificial persons have to indicate names and professional qualifications of the staff responsible for execution of the service: /
15. Date by which the bidders will
probably have to deliver bids and the expected date of the selection of the most
favourable bid: 4. 9. 2002; 20. 9. 2002.
16. Criteria for assessing bids: time
needed for flight inspection of each system
and site (5%), ferry time (5%), distance of
the base airport of the bidder from Brnik
airport (15%),minimum weather conditions
(5%), technology of the equipment on the
ground and in the airplane (5%), duration
and execution of the procedures of flight
inspection of ILS systems (5%), references
for CAT III ILS (35%), technology and organisation of execution (5%), expertise of
staff (5%), availability and response time to
an unexpected flight inspection (10%), num-
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ber of qualified groups/crews and equipped
airplanes (5%).
17. Eventual other information about
the procurement: /
18. Date and announcement number
of a previous invitation for tenders: Official
Gazette of the Republic of Slovenia dated on
19th April 2002, Ob-67564 in Ob-67565.
19. Date of forwarding the request for
announcement: 14 June 2002.
Civil Aviation Authority of the Republic
of Slovenia
Ob-72580
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Dunajska 106, tel. 01/589-73-00, faks
01/598-73-47.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih:
– izvajanje kontrole žit (pšenica,koruza) ob prevzemu in ob odpremi iz skladišča;
– izvajanje kontrole embaliranega živilskega blaga ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč;
– izvajanje intervencijskih kontrol živilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav;
– izvajanje kontrole mineralnih olj in
plinov ob prevzemu in ob odpremi iz
skladišč;
– izvajanje kontrole neživilskega blaga (zdravila, medicinski pripomočki, tehnični proizvodi, pralni praški) ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč;
– izvajanje intervencijskih kontrol neživilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: predvidena je oddaja storitev v celoti, in sicer:
– izvajanje kontrole žit (pšenica,koruza)
ob prevzemu in ob odpremi iz skladišča;
– izvajanje kontrole embaliranega živilskega blaga ob prevzemu in ob odpremi iz
skladišč;
– izvajanje intervencijskih kontrol živilskega blaga, skladišč in skladiščnih naprav;
– izvajanje kontrole mineralnih olj in plinov ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč;
– izvajanje kontrole neživilskega blaga
(zdravila, medicinski pripomočki, tehnični
proizvodi, pralni praški) ob prevzemu in ob
odpremi iz skladišč;
– izvajanje intervencijskih kontrol neživilskega blaga;
Izvajalec lahko sodeluje na javnem razpisu samo za celotno izvedbo storitev.
5. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ugotavljanje
usposobljenosti in sposobnosti za obdobje
od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel.

01/589-73-00. Kontaktna oseba: Janez
Bučar, tel. 01/589-73-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s
potrdilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, katerega
plačajo z virmanom na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101- 603-402300 pri APP Ljubljana
s pripisom “Javni razpis za ponudbo – Kontrola blaga -1- Ne odpiraj!“ ali pri blagajni
Zavoda RS za blagovne rezerve. Znesek
plačila razpisne dokumentacije vključuje tudi 20% DDV.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 22. 7. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s pripisom “Javni razpis za ponudbo kontrola blaga -1- Ne odpiraj!“ z navedbo številke objave javnega razpisa.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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:
– ponudnikov pravni status,
– ponudnikova poslovna sposobnost,
– ponudnikova finančna sposobnost,
– ponudnikova tehnična sposobnost,
– ponudnikova kadrovska sposobnost.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi in 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: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o priznanju usposobljenosti in sposobnosti: do 22. 7. 2002
do 15. ure, 26. 7. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb:
– reference o izvedenih delih v zadnjih
treh letih,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
in o številu delavcev za razpisana dela,
– dokazilo o tehnični opremljenosti za
razpisana dela.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 190/2001
Ob-72363
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. Datum izbire: 21. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: brezžični mikr. oddajniki in sprejemniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena, plačilni
pogoji, tehn. ustreznost, serv. in odzivni čas.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Grothusen GmbH,
Wien, Austria.
7. Pogodbena vrednost: 105.099,19
EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,561.251,72
SIT,
28,297.459,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
JZ RTV Slovenija
Ob-72366
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje, Begunje
55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sveže meso,
II. mesni izdelki,
Begunje na Gorenjskem
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sveže meso: Mesarija Janc Alojz s.p.,
Pot Otmarja Novaka 8, Jesenice,
II. mesni izdelki: Mesarstvo Čadež, Čadež Anton s.p., Visoko 7/g, Visoko.
7. Pogodbena vrednost:
I. sveže meso: 8,875.570 SIT,
II. mesni izdelki: 3,346.251,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sveže meso: 8,
II. mesni izdelki: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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I. sveže meso: 12,002.251,63 SIT;
8,875.570 SIT;
II. mesni izdelki: 3,821.153 SIT;
3,346.251,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 142,252.800 SIT, 94,712.366,40
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: Uradni list RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002,
Ob-62884.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-72368
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: toaletna papirna konfekcija.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, reference 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MBS d.o.o., Razgled
31, 6330 Piran.
7. Pogodbena
vrednost:
11,579.585,98 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
14,735.102,59
SIT
in
11,579.585,98 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: 12. 6. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 9210/01
Ob-72391
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rekonstrukcija daljnovoda 110 (35)
kV Škofja Loka – Železniki z montažo
optičnega kabla OPGW in izvedbo kabelskega sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
143,385.511,34 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
145,320.098,99
SIT,
143,385.511,34 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: Uradni list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34815.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 9212/01
Ob-72390
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV Medvode – dobava in montaža opreme za 20 kV stikališče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena –
do 70%, tehnične karakteristike – do 18%,
pozitivne svetovne reference podizvajalca
za dobavo identične opreme napetosti 20
kV na elektroenergetskih objektih – do 12%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
94,712.366,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

Št. 9211/01
Ob-72392
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 25. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV Medvode – dobava in montaža 110 kV oprema (GIS).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – 800
točk, tehnične karakteristike – 150 točk,
reference ponudnika za dobavo – 50 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental,
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 483,010.826
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja varianta 1: 550,953.340
SIT, najvišja varianta 2: 518,210.490 SIT,
najnižja varianta 1: 483,010.825,50 SIT,
najnižja varanta 2: 428,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10.
2001, Ob-56769.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 9209/01
Ob-72393
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rekonstrukcija daljnovoda 2 x 20 kV
Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
107,734.613,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,347.144,62 SIT, 107,734.61
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: Uradni list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34815.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 9208/01
Ob-72394
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža računalniške
opreme za delovne postaje in tiskalnike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infotim Ržišnik & Perc,
d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur.
7. Pogodbena vrednost: 9,528.000 SIT
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,967.590 SIT; 9,528.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46157.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Ob-72453
1. Naročnik: Javni zavod Lekarna Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 46, 8270 Krško.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža notranje opreme
za Javni zavod Lekarna Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, garancijski rok, servis, reference in druge ugodnosti. Izbrani ponudnik je izbral najvišje število
točk, to je 81 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring,
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
31,199.293,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,326.856 SIT, 29,748.072 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: 14. 6. 2002.
Javni zavod Lekarna Krško
Št. 47/1723/2002
Ob-72476
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava OPGW kabla ter obešalne in
spojne opreme za objekte DV 110 kV
Doblar-Tolmin-Cerkno,
odsek:
Tolmin-Cerkno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in
DV 110 kV Ajdovščina-Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena –
87%, plačilni pogoji – 3%, zagotavljanje kvalitete – 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex,
d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena
vrednost:
252,812.700,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 193,545.995 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 274,389.060 SIT, najnižja ponudba 252,812.700 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: 14. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 1/4/2002
Ob-72495
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002, 11. 4.
2002, 16. 4. 2002, 24. 4. 2002 in 14. 5.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: laboratorijski potrošni
material,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi,
2. sklop: laboratorijski testi,
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti,
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji,
5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za 1., 2. in 3. sklop: cena
80%, reference ponudnika 15%, boniteta
ponudnika 5%; za 4. in 5. sklop: cena 70%,
tehnološke prednosti 25%, boniteta 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: laboratorijski potrošni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi: Medias International
d.o.o., Leskoškova 9D, Ljubljana,
2. sklop: laboratorijski testi: – AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
– Dr. Gorkič d.o.o., Stara cesta 6, Logatec,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100,
– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana
in
– Maritim d.o.o., Tacenska 20, Ljubljana,
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
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5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem; Adriamed d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: 16,394.470,15 SIT,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi: 23,211.225,00 SIT,
2. sklop: laboratorijski testi:
– AMS Meding d.o.o. – 308.016 SIT,
– Dr. Gorkič d.o.o. – 13,226.864,80
SIT,
– Sanolabor d.d. – 8,288.957 SIT,
– Kemofarmacija d.d. – 1,245.397 SIT,
– Iris d.o.o. – 300.672 SIT,
– Maritim d.o.o. – 191.828 SIT,
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 12,568.824 SIT,
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji: 53,111.189,29 SIT,
5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem: 19,173.198,71 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: laboratorijski potrošni material: 1,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi: 3,
2. sklop: laboratorijski testi: 9,
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 3,
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji: 6,
5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem: 2.
Kraj dobave: naročnik (laboratorij oziroma ordinacija).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: laboratorijski potrošni material:
I. podskupina: laboratorijski potrošni material: 16,394.470,15 SIT,
II. podskupina: epruvete in igle za vakuumski odvzem krvi: 26,691.775,20 SIT in
23,211.225 SIT.
2.
sklop:
laboratorijski
testi:
20,778.720,59 SIT in 4,745.718,60 SIT
(delne ponudbe),
3. sklop: originalni Coulterjevi hematološki reagenti: 12,671.023,20 SIT in
12,568.824 SIT,
4. sklop: biokemični reagenti s 5 analizatorji: 71,126.904 SIT in 53,111.189,29
SIT,
5. sklop: imunološki reagenti z 1 analizatorjem:
19,173.198,71
SIT
in
16,406.327,00 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: 14. 6. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 333-11/2001
Ob-72520
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: vzgoja in dobava sadik drevesnih in grmovnih vrst.
Kraj dobave: območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za submediteransko-dinarsko fitogeografsko območje: Drevesnica Štivan, kmetijstvo, trgovina in storitve, d.o.o., Prestranek, Matenja vas b. št., 6258 Prestranek,
– za alpsko-dinarsko in vzhodnosubpanonsko fitogeografsko območje: Semesadike Mengeš, d.d., Prešernova 35, 1234
Mengeš,
– za vzhodno alpsko-predalpsko fitogeografsko območje: Omorika, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta,
– za preddinarsko fitogeografsko območje: Gozdno in vrtnarsko drevesničarstvo
Črnič Jana, s.p., Medvedica 12, 1290 Grosuplje,
– za južno subpanonsko fitogeografsko
območje: Hortikultura, plantaže in gradnje
Brežice, d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250
Brežice,
– za nižinsko subpanonsko fitogeografsko območje: Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota, d.d., Arh. Novaka 17,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: po seznamu
artiklov iz pogodbe.
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: javno naročilo je oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 2. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-72521
1. Naročnik: RTH, d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za posodobitev napajanja in
krmiljenja v drobilnici 1. Separacija Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, fiksnost cen, zagotavljanje rezervnih
delov. Izbira na osnovi najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 9,568.085 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,350.919 SIT brez DDV, 9,568.085
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: 13. 6. 2002.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-72522
1. Naročnik: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po skupinah: mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in konzervirane ribe, jajca,
olja in izdelki, sveža zelenjava in suhe stročnice, zamrznjena zelenjava in konzervirana
zelenjava, sadje, konzervirano sadje, sadni sokovi in sirupi, žita, mlevski izdelki in
testenine, kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi, ostalo prehrambeno
blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudniki so dosegli
najvišjo oceno glede na objavljena merila iz
javnega razpisa: cena: 10 točk, roki dobave
– interventna naročila: 7 točk, reference: 3
točke, druge oziroma posebne ugodnosti:
4 točke, rok plačila: 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Erfa, d.o.o., Bevkova ulica 12, Dob;
2. meso in mesni izdelki:
– Mesnine dežele kranjske, d.d., Kolodvorska cesta 23, Kočevje,
– Litijska mesarija, d.d., Slatna 1, Šmartno pri Litiji,
– ”Oblak” Janez Oblak, s.p., Delavska
ulica 18, Žiri,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, Ptuj;
3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova ulica 55, Loka pri Mengšu, Mengeš,
– Kvibo, d.o.o., Predilniška cesta 16,
Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo;
4. jajca:
– Mesnine dežele kranjske, d.d., Kolodvorska cesta 23, Kočevje;
5. olja in izdelki:
– Erfa, d.o.o., Bevkova ulica 12, Dob,
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Pod orehom Robert Magajna, s.p., V
Radno 2, Brezovica,
– Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta
244, Ljubljana,
– Mercator, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana;
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7. zamrznjena zelenjava in konzervirana
zelenjava:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana,
– Pod orehom Robert Magajna, s.p., V
Radno 2, Brezovica;
8. sadje:
– Pod orehom Robert Magajna, s.p., V
Radno 2, Brezovica,
– Mercator, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana;
9. konzervirano sadje:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana;
10. sadni sokovi in sirupi:
– Erfa, d.o.o., Bevkova ulica 12, Dob,
– Greda, d.o.o., Pod Radovnico 3, Mirna;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– Žito, d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo;
12. kruh in pekovsko pecivo:
– Žito, d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, Videm Dobrepolje,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica;
13. slaščičarski izdelki in keksi:
– Don Don, d.o.o., Metlika, Trdinova pot
2a, Metlika,
– Žito, d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica;
14. ostalo prehrambeno blago:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana,
– Mercator, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.:
2,163.330 SIT,
– Ljubljanske
mlekarne,
d.d.:
2,162.008,30 SIT,
– Erfa, d.o.o.: 2,488.703,95 SIT;
2. meso in mesni izdelki:
– Mesnine dežele kranjske, d.d.:
5,766.312,47 SIT,
– Litijska mesarija, d.d.: 6,145.312,40
SIT,
– ”Oblak” Janez Oblak, s.p.: 5,554.895
SIT,
– Perutnina Ptuj, d.d.: 895.380 SIT;
3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o.: 515.466,03
SIT,
– Kvibo, d.o.o.: 523.950 SIT,
– Živila Kranj, d.d.: 644.340,90 SIT;
4. jajca:
– Mesnine dežele kranjske, d.d.:
234.360 SIT;
5. olja in izdelki:
– Erfa, d.o.o.: 117.584 SIT,
– Kolinska, d.d.: 156.158,63 SIT;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Pod orehom Robert Magajna, s.p.:
1,729.310 SIT,
– Geaprodukt, d.o.o.: 2,625.400 SIT,
– Mercator, d.d.: 2,329.300 SIT;
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7. zamrznjena zelenjava in konzervirana
zelenjava:
– Kolinska, d.d.: 282.587,24 SIT,
– Pod orehom Robert Magajna, s.p.:
377.200 SIT;
8. sadje:
– Pod orehom Robert Magajna, s.p.:
1,273.850 SIT,
– Mercator, d.d.: 1,684.830 SIT;
9. konzervirano sadje:
– Kolinska, d.d.: 452.720,98 SIT;
10. sadni sokovi in sirupi:
– Erfa, d.o.o.: 938.250 SIT,
– Greda, d.o.o.: 621.589,50 SIT;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o.: 786.532,60
SIT,
– Žito, d.d.: 938.756 SIT,
– Živila Kranj, d.d.: 939.101,90 SIT;
12. kruh in pekovsko pecivo:
– Žito, d.d.: 1,307.100 SIT,
– Pekarna
Blatnik,
d.o.o.:
1,176.255,82 SIT,
– Pekarna
Pečjak,
d.o.o.:
1,148.239,52 SIT;
13. slaščičarski izdelki in keksi:
– Don Don, d.o.o.: 111.559,70 SIT,
– Žito, d.d.: 1,432.825 SIT,
– Pekarna
Pečjak,
d.o.o.:
1,450.119,99 SIT;
14. ostalo prehrambeno blago:
– Kolinska, d.d.: 586.842,34 SIT,
– Mercator, d.d.: 971.902,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko
in
mlečni
izdelki:
2,488.703,95 SIT, 2,162.006,30 SIT,
2. meso in mesni izdelki: 6,901.859
SIT, 895.380 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 796.339,55
SIT, 515.466,03 SIT,
4. jajca: 299.460 SIT, 234.360 SIT,
5. olja in izdelki: 527.648,79 SIT,
117.584 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
3,671.543,30 SIT, 1,729.310 SIT,
7. zamrznjena zelenjava in konzervirana
zelenjava: 664.786,80 SIT, 281.069,25
SIT,
8. sadje: 2,178.734,25 SIT, 1,273.850
SIT,
9. konzervirano sadje: 499.575 SIT,
452.720,98 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi: 2,102.500
SIT, 621.589,50 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,005.952,60 SIT, 786.532,60 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo: 1,307.100
SIT, 635.587,58 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi:
1,499.115,13 SIT, 111.559,70 SIT,
14. ostalo
prehrambeno
blago:
1,049.644,36 SIT, 586.842,34 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: 13. 6. 2002.
Osnovna šola Miška Kranjca

Su 040801/2002-903
Ob-72523
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi
Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica,
tel.
05/335-16-75,
faks
05/335-16-97.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški in potrošni material.
Okrožno in Okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 15, 5000 Nova Gorica,
Okrožno sodišče v Ajdovščini, Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina,
Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg 1,
5220 Tolmin,
Okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: 50%,
– plačilni pogoji: 20%,
– ugodnosti: 5%,
– odzivni čas: 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Divizija
trgovine.
7. Pogodbena vrednost: 4,079.976,82
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,156.049 SIT, 3,727.694,90 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.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Ob-72524
1. Naročnik: Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Žalec.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material po skupinah, Vrtec
Žalec III., Tomšičeva 5, Vrtec Šempeter,
Vrtec Petrovče, Vrtec V. Pirešica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Pekarska družba Savinjski kruhek,
d.d.,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Mesnine Žerak, Strmolska 9, Rogatec,
– Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini,
– KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
– Žana TD, d.d., Mestni trg 2, Žalec,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Mengeš,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,
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– Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
1,848.070 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:
985.000 SIT,
– za
skupino
sadje,
zelenjava:
6,293.100 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
4,750.995 SIT,
– za skupino meso, izdelki: 8,181.007
SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
2,044.290 SIT,
– za skupino jajca: 495.852 SIT,
– za skupino ribe: 545.400 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki: 5,897.741 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:
358.930 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 358.685
SIT,
– za skupino testenine: 526.917 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 1,051.501
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
2,395.322 SIT, 1,848.070 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:
1,072.099 SIT, 985.000 SIT,
– za
skupino
sadje,
zelenjava:
9,463.600 SIT, 6,293.100 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
5,089.189 SIT, 4,750.995 SIT,
– za skupino meso, izdelki: 9,167.984
SIT, 8,181.007 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
2,695.950 SIT, 2,044.290 SIT,
– za skupino jajca: 637.175 SIT,
495.852 SIT,
– za skupino ribe: 821.741 SIT,
545.400 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki: 6,137.904 SIT, 5,897.741 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:
389.342 SIT, 358.930 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 454.386
SIT, 358.685 SIT,
– za skupino testenine: 742.473 SIT,
526.917 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 1,475.299
SIT, 1,051.501 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Vrtci občine Žalec
Ob-72527
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po posameznih
sklopih (sukcesivna dobava blaga od 1. 6.
2002 do 31. 5. 2003), vse enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo (najnižja cena pri izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1. – sadje: KZ Agraria, z.o.o.,
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 2. – zelenjava: KZ Agraria,
z.o.o., Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
Kruh Koper, d.o.o., Ul. 15. maja 12, 6000
Koper,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
Kruh Koper, d.o.o., Ul. 15. maja 12, 6000
Koper,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki: Kras,
d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: Mesnica
– Klepac Z. s.p., Jelšane 3c, 6254 Jelšane,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– sklop 8. – ribe: Delmar, d.o.o., Industrijska c. 12, 6310 Izola,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sklop 12. – zamrz. zelenjava in zamrz.
izdelki: Delmar, d.o.o., Industrijska ul. 12,
6310 Izola,
– sklop 13. – splošno prehrambeno blago: Mercator Degro, d.d., Obala 114, 6320
Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1. – sadje: 3,049.780 SIT,
– sklop 2. – zelenjava: 3,498.010 SIT,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
2,964.520 SIT,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
953.276 SIT,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki:
6,924.830 SIT,
– sklop 6. – suhomesni izdelki:
1,008.507 SIT,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 2,722.743 SIT,
– sklop 8. – ribe: 2,942.770 SIT,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki:
6,989.633 SIT,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 245.417 SIT,
– sklop 13. – splošno prehrambeno blago: 9,034.650 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1. – sadje: 2,
– sklop 2. – zelenjava: 2,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo: 3,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine: 2,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki: 3,
– sklop 6. – suhomesni izdelki: 3,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 3,
– sklop 8. – ribe: 3,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki: 2,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 2,

– sklop 13. – splošno prehrambeno blago: 1 (ZJN-1/20. člen-(1)1.-pogaj.).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1. – sadje: 4,834.868 SIT,
3,049.780 SIT,
– sklop 2. – zelenjava: 4,885.863 SIT,
3,498.010 SIT,
– sklop 3. – kruh in pekovsko pecivo:
4,272.914 SIT, 2,964.520 SIT,
– sklop 4. – mlevski izdelki in testenine:
1,348.936 SIT, 953.276 SIT,
– sklop 5. – meso in mesni izdelki:
8,852.900 SIT, 6,924.830 SIT,
– sklop 6. – suhomesni izdelki:
1,277.847 SIT, 1,008.507 SIT,
– sklop 7. – perutnina in perutninski izdelki: 3,159.251 SIT, 2,722.743 SIT,
– sklop 8. – ribe: 3,234.059 SIT,
2,942.770 SIT,
– sklop 9. – mleko in mlečni izdelki:
7,309.730 SIT, 6,989.633 SIT,
– sklop 12. – zamrznjena zelenjava in
zamrznjeni izdelki: 354.469 SIT, 245.417
SIT,
– sklop 13. – splošno prehrambeno blago:
9,034.650
SIT
(ZJN-1/20.
člen-(1)1.-pogaj.).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Vrtec Koper
Št. 1.7.2935/2002
Ob-72528
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: interno glasilo Nova proga (90.000
izvodov), Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90 točk, reference 3
točke in rok plačila 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Present, d.o.o., Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,650.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,679.200 SIT, 7,650.000 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: 14. 6. 2002.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 677/02
Ob-72526
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Vrtec Beltinci, Jugovo
33,
9231
Beltinci,
tel.
02/542-20-90, faks 02/542-20-98,
e-mail: vrtec.beltinci@siol.net.
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3. Datum izbire: 30. 4. 2002, odpiranje
ponudb 26. 4. 2002 ob 12.30.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
kruh 2220 kg, pekovsko pecivo in izdelki
11.070 kom, mlinci 60 kg, mlevski izdelki
830 kg, krušne drobtine 100 kg,
– mleko, mlečni izdelki: mleko 5300 l
mleka, mlečni izdelki 2915 kom,
– meso, mesni izdelki: sveže meso
mladih govedi 500 kg, sveže prašičje meso
in izdelki 766 kg, sveže piščančje meso in
izdelki 630 kg, sveže puranje meso 210
kg, zamrznjene ribe 400 kg,
– sadje: sveže sadje 2830 kg, jabolka
1600 kg, suho sadje 108 kg,
– zelenjava: kisana zelenjava 644 kg,
sveža zelenjava 2064 kg, krompir 2800 kg,
– sveža kokošja jajca: 6500 kom,
– drobni prehrambeni artikli: 5401 kg.
Kraj dobave: Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Melinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– 70% cena,
– 30% rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki: izbran Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota,
– mleko, mlečni izdelki: postopek se ponovi, ker je prišlo do pritožbe,
– meso, mesni izdelki: izbran Mesarija
Hanžekovič Mirko s. p., ulica Frana Kovačiča 8, 9241 Veržej,
– zamrznjene ribe in ribje konzerve: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55,
Mengeš, 1234 Mengeš,
– sadje: izbran Gramis inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
Murska Sobota,
– jabolka: izbran Novak Ludvik, Ivanovci
51, 9208 Fokovci in Gramis inženiring,
gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3,
9000 Murska Sobota,
– zelenjava: izbran Gramis inženiring,
gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3,
9000 Murska Sobota,
– sveža kokošja jajca: izbran Kmetija Marije in Mirka Kaučič, vzreja kokoši in proizvodnja domačih jajc, Gornji Ivanjci 21, 9245
Spodnji Ivanjci,
– drobni prehrambeni artikli: ponudnik
ni bil izbran, ker je prispela samo 1 ponudba, zato se postopek ponovi.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1,128.884,40 SIT,
– meso, mesni izdelki: 1,877.714,70
SIT:
– ribe, ribje konzerve: 370.478,13 SIT,
– sadje: 800.182,08 SIT,
– zelenjava: 491.776,20 SIT,
– sveža kokošja jajca: 126.945 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1,128.884,40 SIT,
– meso, mesni izdelki: 1,877.714,70
SIT,
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– ribe, ribje konzerve: 370.478,13 SIT,
– sadje: 800.182,08 SIT,
– zelenjava: 491.776,20 SIT,
– sveža kokošja jajca: 126.945 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002, Ob-67212.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 4. 2002.
Vrtec Beltinci
Št. 416-02/02-1
Ob-72554
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370
Logatec, tel.: 01/759-06-00,
faks:
01/759-06-20.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža opreme
večnamenske dvorane v Logatcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – 50 točk,
reference ponudnika – 10 točk, rok izvedbe – 10 točk, garancijski rok za izvedena
dela in vgrajene materiale – 10 točk, servisna služba – 10 točk, posebne ugodnosti –
10 točk, max. število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Atlas oprema d.o.o., Samova 12 A, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,260.440
SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,538.000 SIT, 23,260.440 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: 14. 6. 2002.
Občina Logatec
Št. 1
Ob-72570
1. Naročnik: Osnovna šola Predoslje
Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 17a,
4000 Kranj, tel. 04/28-104-00, faks
04/28-104-04.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov, kraj dobave: Predoslje 17a, 4000
Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudniki glede na razpisne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,
2. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, Visoko 7g, 4212 Visoko za dobavo mesa in
mesnih izdelkov,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,
4. Pik AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič za dobavo sadja in zelenjave,
5. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost ca. 12,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja pod 5% nad razpisano vrednostjo, najnižja manj kot 5% pod razpisano.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Osnovna šola Predoslje Kranj
Št. 17/1733/2002
Ob-72623
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava merilnih transformatorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na osnovi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila
brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena
vrednost:
64,280.563,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,280.563,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja
Št. 3-09-2-0054/02
Ob-72624
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si, erika.kriznar@gov.si.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: meso in mesni izdelki.
Kraj dobave:
– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj,
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– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3:
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5:
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12:
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za 1. kvaliteto.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Gruda Jurmes, d.d., Tržaška 132,
1000 Ljubljana,
– Hlede Milivoj, Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica,
– PSC Perutnina Ptuj, d.d., Letališka
32/A, 1000 Ljubljana,
– Oblak Janez, Delavska 18, 4226 Žiri,
– Mesarija Arvaj, Britof 25, 4000 Kranj,
– Mesarstvo Čadež, Visoko 7/G, 4212
Visoko,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
16, 1234 Mengeš,
– Mariva marikultura, d.o.o., Liminjanska
111, 6320 Portorož,
– Gozdič, d.o.o., Zgornja pristava 17,
3210 Slovenske Konjice,
– MDK, Agrokombinatska 63, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Gruda Jurmes, d.d., Tržaška 132,
1000 Ljubljana: 14,225.200 SIT,
– Hlede Milivoj, Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica: 22,922.794 SIT,
– PSC Perutnina Ptuj, d.d., Letališka
32/A, 1000 Ljubljana: 20,861.148 SIT,
– Oblak Janez, Delavska 18, 4226 Žiri:
31,878.060 SIT,
– Mesarija Arvaj, Britof 25, 4000 Kranj:
9,390.675 SIT,
– Mesarstvo Čadež, Visoko 7/G, 4212
Visoko: 29,255.864 SIT,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
16, 1234 Mengeš: 11,257.012 SIT,
– Mariva marikultura, d.o.o., Liminjanska
111, 6320 Portorož: 36,102.289 SIT,
– Gozdič, d.o.o., Zgornja pristava 17,
3210 Slovenske Konjice: 4,918.033 SIT,
– MDK, Agrokombinatska 63, 1000
Ljubljana: 58,750.599 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,750.599 SIT, 4,918.033 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS
Št. 0512/3-308/18D-00
Ob-72625
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme in izvedba montažnih del:
Sklop 1 – za sistem avtomatskega javnega požara,
Sklop 2 – za sistem za protivlomno varovanje,
Sklop 3 – za sistem televizije zaprtega
kroga,
Sklop 4 – za sistem videonadzora v prostorih za pridržanje,
Sklop 5 – za sistem domofonskih naprav.
Kraj dobave in montaže: dobava in montaža opreme se bo vršila PMP Bovec (novogradnja) v Bovcu.
Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalcev, ugotovljeno z javnim razpisom za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja oseb in objektov, informacijsko
opremo in opremo za strukturirano ožičenje,
objavljenim v Ur. l. RS, št. 39/00, je na poziv
prispelo 8 veljavnih (pravočasno in pravilno
opremljenih) ponudb. Pri pregledu je naročnik ugotovil, da so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za vsak posamezen sklop
izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, kakovost in zanesljivost delovanja opreme, združljivost opreme z delujočo
opremo in sistemi MNZ, vzdrževanje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za sklop 1 – Sistem avtomatskega javljanja požara: G7 Družba za varovanje d.o.o.,
Špruha 33, 1230 Trzin,
Za sklop 2 – Sistem za protivlomno varovanje: ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana,
Za sklop 3 – Sistem televizije zaprtega
kroga: TSE d.o.o., Tržaška 126, 1000 Ljubljana,
Za sklop 4 – Sistem video nadzora v
prostorih za pridržanje: ISKRA PRINS d.d.,
Rožna dolina C. IX/6, 1000 Ljubljana,
Za sklop 5 – Sistem domofonskih naprav: G7 Družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, 1230 Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
1,800.195 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
1,753.582 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
4,269.045 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je
545.156 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je
448.306,80 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 2,485.358 SIT brez DDV,
1,650.073 SIT brez DDV,
– za sklop 2: 2,074.950 SIT brez DDV,
1,173.240 SIT brez DDV,

– za sklop 3: 6,829.130 SIT brez DDV,
4,269.045 SIT brez DDV,
– za sklop 4: 706.182 SIT brez DDV,
545.156 SIT brez DDV,
– za sklop 5: 829.950 SIT brez DDV,
448.306,80 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 9. 4. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/18F-00
Ob-72626
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava informacijske opreme:
Sklop 1 – Osebni računalnik,
Sklop 2 – Omrežna oprema,
Sklop 3 – Strežniki,
Sklop 4 – Prenosni računalnik,
Sklop 5 – Tiskalniki,
Sklop 6 – Strojna oprema.
Dobava informacijske opreme se bo vršila na Ministrstvu za notranje zadeve RS,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za sklop dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: na podlagi priznane sposobnosti izvajalcev, ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja oseb in objektov,
informacijsko opremo in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št.
39/00, je na poziv prispelo 8 veljavnih ponudb. Vse ponudbe so veljavne (pravočasno prispele in pravilno opremljene). Pri pregledu je naročnik ugotovil, da so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za vsak
posamezen sklop izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, kakovost
in zanesljivost delovanja opreme, združljivost opreme z delujočo opremo in sistemi
MNZ, dobavni roki in dosedanje izkušnje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za sklope 1, 5 in 6: Intertrade ITS d.d.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
Za sklop 2: IBM Slovenija d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana,
Za sklop 3: Unistar LC d.o.o., Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana,
Za sklop 4: Iskra računalniki d.o.o., Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
233,575.856,39 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
21,027.296,52 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
31,597.391,95 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je
28,695.527,49 SIT z vključenim DDV,
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– pogodbena vrednost za sklop 5 je
20,037.467,52 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 6 je
12,731.041,73 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 220,924.200,83 SIT z
vključenim DDV, 195,406.136,47 SIT z
vključenim DDV,
– za sklop 2: 25.394.731,89 SIT z vključenim DDV, 18,926.954,34 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 3: 43,259.277,28 SIT z vključenim DDV, 31,597.391,95 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 4: 20,006.520,21 SIT z vključenim DDV, 16,926.323,07 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 5: 16,635.893,24 SIT z vključenim DDV, 15.103.416,04 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 6: 12,731.041,73 SIT z vključenim DDV, 12,651.122,12 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 9. 7. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/18I-00
Ob-72627
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme tehničnega varovanja, in sicer opreme za sisteme video
nadzora za upravljanje, prenos in nadzor.
Dobava opreme se bo vršila na GPU,
Vodovodna 93, Ljubljana, skladišče.
5. Merila za sklop dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: na podlagi priznane sposobnosti izvajalcev, ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja oseb in objektov,
informacijsko opremo in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št.
39/00, so na poziv prispele 3 veljavne (pravočasno prispele in pravilno opremljene) ponudbe. Pri pregledu je naročnik ugotovil, da
so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za posamezno točko izbral ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, kakovost in zanesljivost delovanja opreme in
združljivost z delujočo opremo in sistemi
MNZ.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za točke 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, in 11: TSE
d.o.o., Tržaška 126, 1000 Ljubljana,
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– za točke 5, 6 in 10: Iskra PRINS d.d.,
Tožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za točke 1, 2, 3,
4, 7, 8, 9, in 11 je 19,541.539 SIT brez
DDV,
– pogodbena vrednost za točke 5, 6 in
10 je 4,576.757 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za točko 1: 160.500 SIT z vključenim
DDV, 126.560 SIT z vključenim DDV,
– za točko 2: 14,557.600 SIT z vključenim DDV, 11,932.348 SIT z vključenim
DDV,
– za točko 3: 3,893.200 SIT z vključenim DDV, 3,190.894 SIT z vključenim DDV,
– za točko 4: 1,641.900 SIT z vključenim DDV, 1,315.320 SIT z vključenim DDV,
– za točko 5: 5.728.500 SIT z vključenim DDV, 4,130.305 SIT z vključenim DDV,
– za točko 6: 407.400 SIT z vključenim
DDV, 324.352 SIT z vključenim DDV,
– za točko 7: 1,052.500 SIT z vključenim DDV, 850.325 SIT z vključenim DDV,
– za točko 8: 351.800 SIT z vključenim
DDV, 286.000 SIT z vključenim DDV,
– za točko 9: 1,866.000 SIT z vključenim DDV, 1,433.292 SIT z vključenim DDV,
– za točko 10: 185.200 SIT z vključenim DDV, 122.100 SIT z vključenim DDV,
– za točko 11: 492.000 SIT z vključenim DDV, 406.800 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 1. 8. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002
Ministrstvo za notranje zadeve

39/00, so na poziv prispele 3 veljavne (pravočasno prispele in pravilno opremljene) ponudbe. Pri pregledu je naročnik ugotovil, da
so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za posamezen sklop izbral ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: kvaliteta,
cena, rok dobave in izvedbe del, garancijski rok in certifikat ISO.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Arba Plus d.o.o., Pot v
smrečje 3, 1231 Ljubljana Črnuče,
– za sklop 2: NEMOCOM d.o.o., Resslova ul. 7, 8000 Novo mesto,
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1:
1,521.032,42 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2:
4,649.211 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik, ki je izbran za sklop 2 bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev, in sicer:
– za sklop 1 v višini 26% skupne ponudbene vrednosti,
– za sklop 2 v višini 26% skupne ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 2,095.352 SIT z vključenim DDV, 1,521.032 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 2: 4,802.811,44 SIT z vključenim DDV, 4,211.443,92 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 6. 8. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/18J-00
Ob-72628
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba (nabava, izgradnja ter instalacija) strukturiranega ožičenja, in sicer:
Sklop 1 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektu IC Tacen –počitniška,
Sklop 2 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektu Specialne enote.
Lokacija dobave:
Sklop 1: IC Tacen – počitniška, Rotenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno,
Sklop 2: MNZ, SE, Podutiška c. 72,
1000 Ljubljana.
5. Merila za sklop dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: na podlagi priznane sposobnosti izvajalcev, ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvjalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo
tehničnega varovanja oseb in objektov, informacijsko opremo in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št.

Št. 0512/3-308/18C-00
Ob-72629
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava informacijske opreme:
Sklop 1 – Stikala,
Sklop 2 – Strežniki,
Sklop 3 – Osebni računalniki,
Sklop 4 – Tiskalniki,
Sklop 5 – Strojna oprema.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalcev, ugotovljeno z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev,
dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja oseb in objektov, informacijsko opremo in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št. 39/00, je
na poziv prispelo 6 veljavnih (pravočasno in
pravilno opremljenih) ponudb. Naročnik je
za vsak posamezen sklop izbral ponudbo,
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kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, kakovost in zanesljivost delovanja opreme,
združljivost opreme z delujočo opremo in
sistemi MNZ, vzdrževanje in servisiranje v
garancijskem roku, dosedanje izkušnje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za sklop 1 – Stikala: IBM Slovenija
d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Za sklop 2 – Strežniki: SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje,
Za sklop 3 – Osebni računalniki: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
Za sklop 4 – Tiskalniki podsklop 4.1:
REPRO Ljubljana d.o.o., Šmartinska 106,
1000 Ljubljana,
Za sklop 4 – Tiskalniki podsklope 4.2.,
4.3. in 4.4.: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
Za sklop 5 – Strojna oprema podsklop
5.1: ni uspel,
Za sklop 5 – Strojna oprema podsklopa
5.2. in 5.3.: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
875.735, SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je
1,528.434 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
7,228.511,13 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 (podsklop 4.1) je 224.238,34 SIT z vključenim
DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 (podsklope 4.2. 4.3. in 4.4) je 1,392.334,66
SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 (podsklopa 5.2. in 5.3.) je 412.773,39 SIT z
vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik, ki je bil izbran za sklop 2 bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev, in sicer: v višini 4% skupne ponudbene vrednosti,
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 996.590,45 SIT brez DDV,
875.735 SIT brez DDV,
– za sklop 2: 1,699.430,67 SIT brez
DDV, 1,501.410,03 SIT brez DDV,
– za sklop 3: 8,356.667 SIT brez DDV,
7,228.511,13 SIT brez DDV,
– za sklop 4 (podsklop 4.1.):
310.746,98 SIT brez DDV, 224.238,34
SIT brez DDV,
– za sklop 4 (podsklop 4.2.):
1,168.909,15 SIT brez DDV, 750.480,64
SIT brez DDV,
– za sklop 4 (podsklop 4.3.):
243.719,56 SIT brez DDV, 149.029,32
SIT brez DDV,
– za sklop 4 (podsklop 4.4):
526.872,81 SIT brez DDV, 492.824,70
SIT brez DDV,
– za sklop 5 (podsklop 5.2.): 187.923
SIT brez DDV, 171.742,13 SIT brez DDV,
– za sklop 5 (podsklop 5.3.): 256.810
SIT brez DDV, 241.031,26 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 30. 3. 2001.
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/18E-00
Ob-72632
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel.: 472-40-54, faks: 472-57-91.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme tehničnega varovanja:
Sklop 1 – Oprema za sistem protivlomnega varovanja objekta PU Koper in izvedba inštalacijskih del; 1 kos,
Sklop 2 – Oprema za sistem televizije
zaprtega kroga za posebne namene; 13 kosov,
Sklop 3 – Oprema za sistem videonadzora prireditve I (oprema za analizo posnetkov); 1 kos,
Sklop 4 – Oprema za sistem videonadzora prireditve II (oprema za nadzor); 14
kosov,
Sklop 5 – Oprema za sistem videonadzora objektov; 31 kosov,
Sklop 6 – Oprema za sistem hišnih govorilnih in video govorilnih napravah; 1 kos,
Sklop 7 – Priprava za montažo opreme
za sistem protivlomnega varovanja na objektu PP Litija; 1 kos,
Sklop 8 – Inštalacijski signalni kabli za
sistem tehničnega varovanja; 3100 m,
Sklop 9 – Oprema tehničnega varovanja; 9 kosov.
Kraj dobave in montaže: Dobava in montaža opreme se bo vršila:
– za sklop 1: PU Koper, Ukmarjev trg 4,
Koper,
– za sklope 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9: GPU
Vodovodna 93, Ljubljana, skladišče
– za sklop 7: PP Litija, Ljubljanska c.
10, Litija
5. Merila za sklop dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalcev, ugotovljeno z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvjalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo
tehničnega varovanja oseb in objektov, informacijsko opremo in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št.
39/00, je na poziv prispelo 6 veljavnih ponudb, od katerih ena ponudba ni prispela
pravočasno. Ostalih 5 ponudb je veljavnih
(pravočasno prispelih in pravilno opremljenih). Pri pregledu je naročnik ugotovil, da
so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za vsak posamezen sklop oziroma
točke izbral ponudbo, kot je navedeno v 6.
točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, kakovost in zanesljivost delovanja opreme, združljivost opreme
z delujočo opremo in sistemi MNZ in licenca Zbornice za sklop zasebno varovanje (samo Za sklop 1).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Iskra PRINS d.d., Rožna
dolina C. IX/6, 1000 Ljubljana,

– za sklop 2-točko 1, sklop 3, sklop
4-točke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 11, sklop
5-točke 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 in 12, skop
8-točko 1: TSE d.o.o., Tržaška 126, 1000
Ljubljana,
– za sklop 2-točko 2, sklop 4-točko 10,
sklop 6, sklop 7, sklop 9-točke 1, 2 in 3:
ARBA PLUS d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231
Ljubljana – Črnuče,
– za sklop 4-točko1, sklop 5-točko 1,
sklop 5-točko 6: poziv ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je
7,100.588,80 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2-točko
1 je 283.584 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2-točko
2 je 807.525 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je
740.464 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
2 je 1.675.520 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
3 je 558.656 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
4 je 84.025 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
5 je 58.815 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
6 je 260.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
7 je 361.536 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
8 je 140.560 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
9 je 171.472 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
10 je 80.475 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4-točko
11 je 123.200 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
2 je 389.760 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
3 je 86.240 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
4 je 466.592 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
5 je 479.360 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
7 je 591.808 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
8 je 282.240 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
9 je 202.944 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
10 je 36.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
11 je 707.840 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5-točko
12 je 59.900 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 6 je
421.084 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 7 je
191.494,80 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 8-točko
1 je 55.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 8-točko
2 je 55.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 8-točko
3 je 18.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 8-točko
4 je 51.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 9-točko
1 je 304.000 SIT brez DDV,
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– pogodbena vrednost za sklop 9-točko
2 je 304.000 SIT brez DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 9-točko
3 je 47.500 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik, ki je bil
izbran za sklop 2-točko 2, sklop 4-točko
10, sklop 6, sklop 7, sklop 9-točke 1, 2 in
3 bo predmetno naročilo izvedel s pomočjo
podizvajalcev, in sicer: v višini 100% skupne ponudbene vrednosti zgoraj navedenih
sklopov oziroma točk.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 7,240.897,60 SIT brez
DDV, 7,100.588,80 SIT brez DDV,
– za sklop 2-točko 1: 512.064 SIT brez
DDV, 283.584 SIT brez DDV,
– za sklop 2-točko 2: 868.285 SIT brez
DDV, 807.525 SIT brez DDV,
– za sklop 3: 1,537.350 SIT brez DDV,
740.464 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 2: 1,888.556 SIT
brez DDV, 1.675.520 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 3: 596.625,50 SIT
brez DDV, 558.656 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 4: 174.340 SIT brez
DDV, 84.025 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 5: 238.740 SIT brez
DDV, 58.815 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 6: 684.870 SIT brez
DDV, 260.000 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 7: 445.760 SIT brez
DDV, 314.408 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 8: 173.600 SIT brez
DDV, 122.377,50 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 9: 374.625 SIT brez
DDV, 171.472 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 10: 172.270 SIT
brez DDV, 80.475 SIT brez DDV,
– za sklop 4-točko 11: 145.600 SIT
brez DDV, 123.200 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 2: 568.512 SIT brez
DDV, 389.760 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 3: 106.400 SIT brez
DDV, 86.240 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 4: 645.840 SIT brez
DDV, 466.592 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 5: 714.800 SIT brez
DDV, 479.360 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 7: 685.400 SIT brez
DDV, 591.808 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 8: 380.160 SIT brez
DDV, 282.240 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 9: 225.200 SIT brez
DDV, 202.944 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 10: 148.000 SIT
brez DDV, 36.000 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 11: 959.040 SIT
brez DDV, 707.840 SIT brez DDV,
– za sklop 5-točko 12: 74.060 SIT brez
DDV, 59.900 SIT brez DDV,
– za sklop 6: 450.558 SIT brez DDV,
421.084 SIT brez DDV,
– za sklop 7: 421.860 SIT brez DDV,
191.494,80 SIT brez DDV,
– za sklop 8-točko 1: 532.500 SIT brez
DDV, 375.000 SIT brez DDV,
– za sklop 8-točko 2: 215.000 SIT brez
DDV, 55.000 SIT brez DDV,
– za sklop 8-točko 3: 66.600 SIT brez
DDV, 18.000 SIT brez DDV,
– za sklop 8-točko 4: 139.500 SIT brez
DDV, 51.000 SIT brez DDV,
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– za sklop 9-točko 1: 320.000 SIT brez
DDV, 304.000 SIT brez DDV,
– za sklop 9-točko 2: 320.000 SIT brez
DDV: 304.000 SIT brez DDV,
– za sklop 9-točko 3: 50.000 SIT brez
DDV, 47.500 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 11. 6. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/18H-00
Ob-72633
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba (nabava, izgradnja ter instalacija) strukturiranega ožičenja:
Sklop 1 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektu PU Slovenj Gradec,
Sklop 2 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektu PU Nova Gorica.
Lokacija izvedbe (nabava, izgradnja ter
instalacija) strukturiranega ožičenja je:
– Za sklop 1: PU Slovenj Gradec, Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec,
– Za sklop 2: PU Nova Gorica, Sedejeva
11, 5000 Nova Gorica.
5. Merila za sklop dodelitev naročila
in utemeljitev izbire: na podlagi priznane
sposobnosti izvajalcev, ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja
oseb in objektov, informacijsko opremo
in opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št. 39/00, je na
poziv prispelo 5 veljavnih ponudb. Vse ponudbe so veljavne (pravočasno prispele
in pravilno opremljene). Pri pregledu je
naročnik ugotovil, da so vse prispele ponudbe popolne. Naročnik je za vsak posamezen sklop izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: kvaliteta,
cena, rok dobave in izvedbe del, garancijski rok in certifikat ISO.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za oba sklopa: NEMOCOM d.o.o., Tesslova ul. 7, 8000 Novo
Mesto.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za oba sklopa skupaj je
43,884.403,50 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 19,740.347,73 SIT z vključenim DDV, 15,507.767,33 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 2: 28,152.432,97 SIT z vključenim DDV, 22,604.188,04 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
dne 11. 7. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/18G-01
Ob-72634
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.:
472-40-54,
faks:
472-57-91.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba (nabava, izgradnja ter instalacija) strukturiranega ožičenja:
Sklop 1 – Izvedba strukturiranega ožičenja na PU Kranj,
Sklop 2 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektih (skupina 1) na južni meji,
Sklop 3 – Izvedba strukturiranega ožičenja na objektih (skupina 2) na južni meji.
Kraj izvedbe:
Sklop 1: PU Bleiweisova 3, Kranj.
Sklop 2: ŽMP Rakitovec, MCP Sočerga, ŽMP Ilirska Bistrica, MCP Starod, MCP
+ PMP Jelšane, MCP Babno polje, MCP
Petrina, MCP Vinica, PMP Metlika, ŽMP +
PMP Dobova.
Sklop 3: MCP Bistrica ob Sotli, MCP
Dobovec, PMP Rogaška Slatina, MCP +
PMP Gruškovje, MCP Zavrč, PMP Zavrč –
Gorišnica, MCP Središče ob Dravi, ŽMP
Središče ob Dravi, MCP Petišovci, PU Maribor, Trubarjeva 19 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi priznane sposobnosti izvajalcev, ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvjalcev ugotovljene z javnim razpisom za izbiro izvjalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za opremo tehničnega varovanja
oseb in objektov, informacijsko opremo in
opremo za strukturirano ožičenje, objavljenim v Ur. l. RS, št. 39/00, je na poziv prispelo 8 veljavnih (pravočasno prispelih in
pravilno opremljenih) ponudb. Pri pregledu
je naročnik ugotovil, da en ponudnik v svoji
ponudbi ni predložil pravilno izpolnjene izjave banke, kot je bilo zahtevano v razpisni
dokumentaciji, zato se je v skladu z ZJN
ponudba izločila. Ostale prispele ponudbe
so bile popolne. Naročnik je za vsak posamezen sklop izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki
je ustrezala merilom: kvaliteta, cena, rok
dobave in izvedbe del, garancijski rok in
certifikat ISO.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Za vse tri sklope: NEMOCOM d.o.o., Resslova ul. 7, 8000 Novo
Mesto.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za vse tri sklope je 81,152.142,82
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
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predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer:
– za sklop 1 v višini 25% od skupne
ponudbene vrednosti,
– za sklop 2 v višini 30.22% od skupne
ponudbene vrednosti,
– za sklop 3 v višini 26.22% od skupne
ponudbene vrednosti.
5. Število prejetih ponudb: 8.
6. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 39,686.536,45 SIT z
vključenim DDV, 27,901.709,43 SIT z
vključenim DDV,
– za sklop 2: 23,298.773,81 SIT z
vključenim DDV, 20,633.035,71 SIT z
vključenim DDV,
– za sklop 3: 23,506.224,70 SIT z
vključenim DDV, 22,468.140,92 SIT z
vključenim DDV.
7. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k oddaji ponudbe je bil poslan
z dne 21. 6. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 106/2002
Ob-72596
1. Naročnik: Vzgojno izobraževalni zavod Veržej.
2. Naslov naročnika: Ulica bratstva in
enotnosti
5,
9241
Veržej,
tel.
02/587-16-54, faks 02/587-16-54.
3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago po
skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. ribe in ribji izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sadje in zelenjava,
7. kokošja jajca,
8. sadni sokovi,
9. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mesarija Hanžekovič Mirko s.p., Ul.
F. Kovačiča 8, 9241 Veržej,
2. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,
3. Vigros d.o.o., Lendavska ul. 9, 9000
M. Sobota,
4. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana,
5. Pekarna Hren, Hren Šalamon Jolanda s.p., F.Kozarja 25, 9241 Veržej,
6. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci,
7. Stanislav Duh, Melinci 23, 9231 Beltinci,
8. Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, p.p.130, 2250 Ptuj,
9. Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, p.p.130, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 3,455.891,62 SIT,
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– 2. skupina: 1,296.146,33 SIT,
– 3. skupina: 181.120,02 SIT,
– 4. skupina: 1,435.427,85 SIT,
– 5. skupina: 1,392.175 SIT,
– 6. skupina: 824.418,50 SIT,
– 7. skupina: 198.720 SIT,
– 8. skupina: 195.814,62 SIT,
– 9. skupina: 2,049.314,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 3,455.891,62 SIT,
3,455.891,62 SIT,
– 2. skupina: 1,296.146,33 SIT,
1,296.146,33 SIT,
– 3. skupina: 187.168,37 SIT,
181.120,02 SIT,
– 4. skupina: 1,478.576,36 SIT,
1,435.427,85 SIT,
– 5. skupina: 1,585.834,15 SIT,
1,392.175 SIT
– 6.
skupina:
1,323.194
SIT,
824.418,50 SIT,
– 7. skupina: 285.660 SIT, 198.720
SIT,
– 8.
skupina:
233.445
SIT,
195.814,62 SIT,
– 9. skupina: 2,449.937,90 SIT,
2,049.314,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 30 z dne 5. 4. 2002, Ob- 66783.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Vzgojno izobraževalni zavod Veržej
Ob-72630
1. Naročnik: VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.
2. Naslov naročnika: VIZ Osnovna šola
Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec,
tel.
03/58-27-058,
faks
03/58-27-058.
3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago.
Kraj dobave:
– VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,
Rogatec;
– podružnica OŠ Dobovec, Dobovec
35c, Rogatec;
– podružnica OŠ Donačka gora 1, Rogatec;
– enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica
7, Rogatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena - 80 točk;
– kvaliteta izdelkov - 5 točk;
– plačilni rok - 4 točke;
– posebne ugodnosti - 3 točke;
– dosedanje izkušnje s ponudniki - 3
točke;
– celovitost opisa -1 točka;
– skladnost vsebine - 1 točka;
– finančna usposobljenost - 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A - mleko in mlečni izdelki se
naročilo dodeli: Ljubljanske mlekarne d.d.
Ljubljana, Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče in Agroind Vipava 1894 d.d. Vipava v
vrednosti 3,641.951,56 SIT;
– skupina B - meso in mesni izdelki se
naročilo dodeli: Mesnine Žerak Franci s.p.
Rogatec in Perutnina Ptuj d.d. Ptuj v vrednosti 9,175.562,44 SIT;
– skupina C - ribe in konzervirana ribe
se naročilo dodeli: ERA d.d. Velenje in
Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče v vrednosti 342.912,44 SIT;
– skupina Č - jajca se naročilo dodeli:
Petlja d.d. Ptuj v vrednosti 253.202,40
SIT;
– skupina D - olja in izdelki se naročilo
dodeli: Mercator - SVS d.d. Ptuj, ERA d.d.
Velenje in Petlja d.d. Ptuj v vrednosti
571.822,16 SIT;
– skupina E - sveža zelenjava in sadje
se naročilo dodeli: Mercator - SVS d.d.
Ptuj v vrednosti 2,958.553,06 SIT;
– skupina F - zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje se naročilo dodeli:
Mercator - SVS d.d. Ptuj, Petlja d.d. Ptuj,
ERA d.d. Velenje in Mlekarna Celeia d.o.o.
Petrovče v vrednosti 1,152.416,06 SIT;
– skupina G - sadni sokovi in sirupi se
naročilo dodeli: Mercator - SVS d.d. Ptuj,
Petlja d.d. Ptuj in ERA d.d. Velenje v vrednosti 837.984,58 SIT;
– skupina H - žita, mlevski izdelki in testenine se naročilo dodeli: Mercator - SVS
d.d. Ptuj, Petlja d.d. Ptuj in ERA d.d. Velenje v vrednosti 1,387.106,88 SIT;
– skupina I - zamrznjeni izdelki iz testa
se naročilo dodeli: Petlja d.d. Ptuj, Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana in Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče v vrednosti
30.189,78 SIT;
– skupina J - kruh in pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki se naročilo dodeli: Klasje d.d. Celje in Pekarna Lebič
Marija s.p. Rogatec v vrednosti
6,036.407,66 SIT;
– skupina K - ostalo prehrambeno blago se naročilo dodeli: Mercator - SVS d.d.
Ptuj, Petlja d.d. Ptuj in ERA d.d. Velenje v
vrednosti 2,396.236,60 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
VIZ OŠ Rogatec
Št. 02/01
Ob-72642
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava publikacij ter
drugih tiskovin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, objavljena v razpisni dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova ulica 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,375.240
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,856.104 SIT, 21,375.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Banka Slovenije
Št. 02
Ob-72643
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, tel. 01/47-19-000.
3. Datum izbire: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službeno vozilo. Kraj dobave: Banka Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najvišje število doseženih
točk v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o.,
Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,859.831
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,859.831 SIT, 8,464.401,90
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Banka Slovenije
Ob-72672
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja HP računalniške
opreme dveh Unix strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je prvotni dobavitelj opreme edini, ki
lahko izpolni naročilo za nadgradnjo.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes PLUS d.d.,
Šlandrova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 78,425.670
SIT z upoštevanim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: to naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave
na podlagi določbe prvega odstavka 84.
člena ZJN-1 in izdanim pozitivnim mnenjem
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Ob-72743
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,
Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5,
3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 7.
2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: Era, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504, Velenje,
– skupina 8: Era, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504, Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,840.096 SIT,
– skupina 8: 3,633.339,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
7:
3,710.837
SIT,
2,840.096 SIT,
– skupina
8:
3,947.449
SIT,
3,633.339,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 5. 2002.
Vrtec Anice Černejeve Celje

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. 40407-02-09/2002
Ob-72367
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.
3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova občinskih cest v
Občini Dol pri Ljubljani.
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: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
21,128.774,84 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 361-03-4-6/02
Ob-72418
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: soinvestitorstvo in izgradnja varovanih stanovanj (ca.
570 m2) ter izgradnja prizidka pri Domu
upokojencev v Postojni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno s prvim odstavkom
76. člena ZJN naročnik naročila ni oddal,
ker je bila pridobljena samo ena pravilna
ponudba, ki je izponjevala vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 351-03-15/2002 0605
Ob-72428
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, Krško, tel. 07/49-81-100.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: osvetlitev steze za speedway in nogometno igrišče v Krškem –
dobava in postavitev kandelabrov, Stadion Matije Gubca Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: največje število doseženih
točk po naslednjih kriterijih: ponujena cena
70% in rok izvedbe 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektromehanika Arh d.o.o,
Ul. 11.novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,952.000 SIT, 19,881.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Krško
Ob-72518
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: adaptacija in nadzidava
Osnovne šole Marije Vere.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano zaradi nepravilnih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Kamnik
Ob-72519
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
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3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija plinske
kotlovnice v OŠ Marije Vere.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano zaradi nepravilnih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Kamnik
Št. 344-01/02-2
Ob-72539
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370
Logatec,
tel.: 01/759-06-00,
faks:
01/759-06-20.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: asfaltiranje občinskih
cest v Občini Logatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
cena, najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 32,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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: 14. 6. 2002.
Občina Logatec
Št. 343-1/02-333
Ob-72593
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste št.
LC 024200 z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, javne razsvetljave in
avtobusnega postajališča.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (30%), reference ponudnika pri podobnih delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, opre-

ma (10%), reference vodilnega kadra pri
podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s
ponudnikom (10%), delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri (20%), najugodnejši ponudnik prejel največje število
(80) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
7.
Pogodbena
vrednost:
85,551.708,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela
izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejeti sta 2
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe:
89,291.073,76
SIT,
85,551.708,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63221.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Brežice
Št. 343-3/02-333
Ob-72594
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
(VTC) št. LC 024350 Bizeljsko-Drenovec-Bukovje-Bizeljska vas, odsek Drenovec-Bukovje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (30%), reference ponudnika pri podobnih delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference vodilnega kadra pri
podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s
ponudnikom (10%), delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri (20%), najugodnejši ponudnik prejel največje število
(85) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto d.d., Ljubljanska 48, 8000 Novo mesto.
7.
Pogodbena
vrednost:
39,657.848,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela
izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je 5
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
41,952.360,12
SIT,
24,616.416,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63222.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: ni bil objavljen.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Brežice
Št. 343-2/02-333
Ob-72595
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
(VTC) št. LC 024090 Stankovo-Piroški
vrh-Kraška vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (30%), reference ponudnika pri podobnih delih (20%), strokovna usposobljenost ponudnika; kadri, oprema (10%), reference vodilnega kadra pri
podobnih delih (10%), izkušnje naročnika s
ponudnikom (10%), delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri (20%), najugodnejši ponudnik prejel največje število
(82,5) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice.
7.
Pogodbena
vrednost:
32,493.248,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela
izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejete so 4
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,348.264,98 SIT, 24,480.400
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63223.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Občina Brežice
Št. 017383
Ob-72622
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: večdela pri izgradnji merilnih mest ČN Dobrova, Horjul, Ig, Matena, Škofljica, Polhov Gradec.
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: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 2,133.094,40
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovna pogodba za “Izgradnjo merilnih mest na ČN Dobrova, Horjul, Ig, Matena,
Škofljica, Polhov Gradec” (št. 512/1999 –
TIS z dne 8. 12. 1999) je bila sklenjena s
podjetjem Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje, kot najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu.
Dela na gradbiščih so zaključena. Pogodbena vrednost je presežena zaradi več
del na ČN Horjul, zaradi potrebe izdelave
novih projektnih rešitev (ter končne izvedbe), zaradi nerešenih lastninskih vprašanj
med lastniki sosednjih parcel ter lastnikom
Občino Horjul.
Dela so se lahko nadaljevala šele po
pridobitvi dokumenta o lastništvu parcele,
na kateri je locirana ČN Horjul (kupoprodajna pogodba z dnem predložitve 14. 1.
2002).
Pogodbena vrednost del je presežena
zaradi:
– predelave merilnega objekta,
– zgraditve novega revizijskega jaška,
– izvedbe vseh ročnih izkopov,
– odstranitve zasajenih dreves,
– rušenja in ponovne postavitve plošč iz
pralnega terazza,
– ter humaniziranja z zatravitvijo.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Št. 40407-1/2002
Ob-72638
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preureditev poslovnih prostorov občine Dol pri Ljubljani, Dol 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila: cena, kadri, reference. Ponudba je
bila izbrana ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, GP Ljubljana,
d.d., Ul. Gradnikove brigade 11, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,963.297
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,750.711,19 SIT; 24,344.751,73
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 450/02
Ob-72639
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.

2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizacije Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste - Kanalizacija Celje
d.d., Lava 9, 3000 Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
40,316.920,80 SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,008.000 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 3 prejete ponudbe (vse so bile pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,043.725 SIT (z vključenim
DDV), 40,316.920,80 SIT (z vključenim
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: 17. 6. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 35102-80/96
Ob-72669
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: 8340 Črnomelj,
faks 07/30-61-130, obcina.crnomelj@siol.net; tel. 07/30-61-100.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Kozji plac v Črnomlju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: največje število točk po naslednjih merilih: cena, garancija in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: JP Komunala Črnomelj
d.o.o.
7. Pogodbena
vrednost:
36,167.784,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 veljavne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
40,135.410,90
SIT,
35,841.343,73 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: 17. 6. 2002.
Občina Črnomelj
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 2020-09-02-001
Ob-72360
1. Naročnik: ZPKZ Ljubljana, Povšetova
5, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: ZPKZ Ljubljana,
Povšetova 5, 1000 Ljubljana, faks
01/232-29-64, tel. 01/300-55-30.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
splošnih zdravstvenih storitev za potrebe zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor izvajalca je
bila najnižja cena. Izbira je utemeljena s tem,
da mora ZPKZ po ZIKS-u zagotavljati zdravstvene storitve za zaprte osebe. Glede na
veliko število zaprtih oseb je bilo to potrebno urediti znotraj zavoda. Zdravstveno varstvo za zaprte osebe je zelo pomembno,
nezagotavljanje povzroča, da lahko pride
do ogroženosti varnostne situacije v zavodu
in s tem do resnih posledic. Ker gre za zelo
specifično dejavnost, s specifično populacijo, za opravljanje katere ni posebnega interesa, tudi ni pričakovati, da bi pri ponovitvi
razpisa, stanje bilo drugačno kot je sedaj,
torej da bi se pojavilo več ponudnikov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zdravstveni zavod Revita,
Peričeva 31, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2002.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 02/02
Ob-72361
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
e-pošta: mail@lpp.si.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: preventivni
zdravstveni pregledi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ekonomsko
najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medikos d.o.o. Ljubljana, Cesta na Laze 10.
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7. Pogodbena vrednost: 10,313.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,460.000 SIT, 10,313.000 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. 4. 2002.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 351-042/02-05
Ob-72362
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/597-15-10.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
6. Vrsta in obseg storitev: gradbena
dela pri obnovi občinskih cest v letih
2002 in 2003.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pravilnost, primernost in
sprejemljivost ponudb glede na vsebino razpisne dokumentacije. Pri vrednotenju ponudb so bili upoštevani popusti za posamezne sklope in popusti, ki so pogojeni z
izvedbo vseh osmih sklopov skupaj ter reference ponudnika.
Naročnik je v zaključnem vrednotenju primerjal najugodnejšo bruto ponudbeno ceno ponudnikov iz vrednotenja ponudb za
posamezne sklope in najugodnejšo bruto
ponudbeno ceno za vse sklope skupaj. Izbran izvajalec naročniku zagotavlja najugodnejšo bruto ponudbeno ceno, ob ustreznih referencah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
145,986.158,82 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
161,285.399
SIT,
145,986.158,82 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: 11. 6. 2002.
Občina Tržič
Št. 462-02/67-02/0520-001 Ob-72364
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. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvoj in
vzdrževanje računalniške aplikacije za

podporo finančnim funkcijam in za vodenje računovodskih evidenc po načelu dvostavnega knjiženja (računalniške
storitve, sklic I A - storitve, 7). Podatkovna baza bo ORACLE verzija 7.3 in
višja. Programska oprema bo delovala
na aplikativnem strežniku CVI SUN Enterprise 3500 z operacijskim sistemom
SUN Solaris Unix 2.7 in ORACLE IAS
verzija 1.02 in višja. Programska oprema v okolju J2EE mora biti izdelana z
orodjem ORACLE Developer Suite, JDeveloper, Forms, Reports in Designer z
uporabo Enterprise Java Beans in Java
Server Pages.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh
samostojnih ponudb, zato v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN-1 ni izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 19. 4.
2002, Ob-67712.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 40306-0018/01
Ob-72378
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža opreme sistema scenske razsvetljave v Kulturnem centru v Rogaški
Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50%, plačilni pogoji
24%, garancija 6% in reference 20%. Največje število točk na osnovi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELSIS d.o.o, Jamova 39,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
15.493.596,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,493.596 SIT, 13,990.992 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Rogaška Slatina
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Št. 40306-0018/01
Ob-72379
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža tonske opreme dvorane v Kulturnem centru v Rogaški Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50%, plačilni pogoji
24%, garancija 6% in reference 20%. Največje število točk na osnovi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Tržaška 126,
1111 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
14,221.990,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
14,221.990,80
SIT,
11,428.010,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0018/01
Ob-72380
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža notranje opreme dvorane v Kulturnem centru v Rogaški Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80% in plačilni pogoji
20%. Največje število točk na osnovi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Apotrg d.o.o., Malgajeva
15, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 17,355.120
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,323.947,20 SIT, 12,557.220
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0017/01
Ob-72381
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža notranje opreme za glasbeno
šolo v Rogaški Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80% in plačilni pogoji
20%. Največje število točk na osnovi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,517.262
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,857.664 SIT, 9,838.485 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Občina Rogaška Slatina
Št. 060-9/2002-01-700
Ob-72389
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: operativne
storitve in storitve vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme za obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z 2. točko prvega odstavka 20.
člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RRC Računalniške storitve d.d., Jadranska 21, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 770,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 403-10/02 – 01/02 - 2002 Ob-72415
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oblikovanje in tiskanje tiskovin za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije, kar
vključuje: grafično oblikovanje in te-

hnično urejanje, postavitev besedila in
računalniški prelom, izdelavo reprofotografij in filmov, tiskanje in odpremo
na predložene naslove naročnika.
Sklic: Priloga I A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena do 100
točk; reference do 18 točk. Izbrani ponudnik je prejel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Littera Picta d.o.o., Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,933.330
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel štiri pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,003.190 SIT, 35,933.330 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: 13. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 01/02
Ob-72417
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega razpisa je bila izbira izvajalca za vodenje postopkov in izdelavo odločb v
zvezi z reševanjem denacionalizacijskih
zahtevkov, sklic po prilogi 1A in 1B-21.
pravne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: strokovna izobrazba, splošne reference, izkušnje z delom na področju denacionalizacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Judita Verbole, Dalmatinova 4, Ljubljana; Mateja Likozar Rogelj,
Voklo 97, Šenčur; Mija Simončič, Clevelandska 29, Ljubljana; Ana Ržen, Podlubnik
153, Škofja Loka in Melina Omrzel Petek,
Gabrsko 60, Trbovlje.
7. Pogodbena
vrednost:
skupaj
15,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po odvetniški tarifi.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 6. 2002.
Republika Slovenija
Upravna enota Škofja Loka
Št. 24/02
Ob-72466
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: remont TA 3
(1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Turboteh d.o.o., Mala
Švarča 155, 47000 Karlovac.
7. Pogodbena vrednost: 22,107.140
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,604.020 SIT in 22,107.140
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. z dne 21. 12. 2001, Ob-60889.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 344-04-9/2002
Ob-72473
1. Naročnik: Občina Krško:
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Krško,
faks:
07/49-22-221,
tel.:
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno letno
vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak d.d., Leskovška 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
94,902.958,51 SIT za leto 2002,
100,630.108,32 SIT za leto 2003.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena: 101,857.916 SIT za leto
2002, 107,288.910,60 SIT za leto 2003,
najnižja cena: 94,902.958,51 SIT za leto
2002, 100,630.108,32 SIT za leto 2003.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Krško
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Št. 351-03-7/2002
Ob-72474
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Krško,
faks:
07/49-22-221,
tel.:
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
parkov, nasadov in zelenic, ureditev in
zasaditev javnih površin v Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HPG d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice.
7. Pogodbena
vrednost:
16,201.306,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,967.928 SIT, 16,201.306,19 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: 14. 6. 2002
Občina Krško
Št. 351-03-11/2002
Ob-72475
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Krško,
faks:
07/49-22-221,
tel.:
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest v Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HPG d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice.
7. Pogodbena
vrednost:
13,775.203,40 SIT za leto 2002,
14,495.903,80 SIT za leto 2003
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena: 16,489.054 SIT za leto
2002, 16,938.668 SIT za leto 2003;
najnižja cena: 13,775.203,40 SIT za leto
2002, 14,495.903,80 SIT za leto 2003.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Občina Krško

Št. 6/2002
Ob-72530
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/480-23-45,
faks
07/492-15-28.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: odstranitev
gramoznega nanosa pri NEK.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: interventna storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 47,571.535
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,571.535 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 6. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 90315-5/2002-11
Ob-52532
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. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2002 - 15,
4.2. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2002 - 19,
4.3. Skeniranje mejnih načrtov in vektorizacija mejne črte z Avstrijo,
4.4. Izdelava izrisov katastrskih načrtov iz DKN.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skeniranje arhiva zemljiškega katastra:
območje 2002 - 15: izvajalec je Monolit
d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana,
– skeniranje arhiva zemljiškega katastra:
območje 2002 - 19: izvajalec je DFG consulting d.o.o., Pivovarniška 11, 1000 Ljubljana,
– skeniranje mejnih načrtov in vektorizacija mejne črte z Avstrijo: izvajalec je Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana,
– izdelava izrisov katastrskih načrtov iz
DKN: izvajalec je GZ Celje d.o.o., Ulica XIV.
divizije 10, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– 20,700.000 SIT,
– 20,700.000 SIT,
– 1,345.005 SIT,
– 8,000.370 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Podizvajalec sodeluje samo pri prvi in drugi nalogi, izvaja 72%
vrednosti celotne prve naloge in 26% vrednosti celotne druge naloge.
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9. Število prejetih ponudb: 2; 3; 2; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost najvišjih ponudb:
– 20,720.000 SIT,
– 20,717.500 SIT,
– 1,645.000 SIT,
– 8,700.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v
točki 7 te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 26/02
Ob-72577
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: revizijsko
popravilo parne lokomotive LBV-04 in
zbiralnika pare 1901 (1A- zap.št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ - Centralne delavnice
Ljubljana d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,974.400
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. odstavkom 20.
člena ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 147/02
Ob-72606
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž
na
Dravskem
polju,
tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in opis storitve: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo OŠ in dograditev športne
hale Miklavž.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javni razpis je bil neuspešen, zaradi neizpolnjevanja zahtev prvega
odstavka 76. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-68206.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 6. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 2/02
Ob-72744
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske revolucije
1,
1000
Ljubljana,
tel.
01/426-43-40, telefaks 01/252-12-88,
e-naslov: info@festival-lj.si.
3. Datum izbire: 3. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih in prireditvenih prostorov ter
okolice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70%, ostalo 30% (število redno zaposlenih, certifikat,
druge ugodnosti iz razpisanih del v okviru
režima čiščenja). Ponudnik, ki je prejel najvišje število točk po razpisanih merilih, je bil
najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., podjetje
za čiščenje in vzdrževanje zdravstvenih in
poslovnih objektov, Zvonarska 1, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost za čiščenje poslovnih prostorov ter
okolice znaša z DDV 26,568.000 SIT, za
čiščenje prireditvenih prostorov 24 SIT/m2,
za dežurstva na prireditvah 1.260 SIT/uro.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe znaša
28,440.000 SIT, 14,40 SIT/m2, 1.800
SIT/uro. Vrednost najnižje ponudbe:
26,568.000 SIT, 24 SIT/m2, 1.260
SIT/uro. Vse cene vsebujejo 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: 25. 2. 2002.
Festival Ljubljana

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-72400
1. Naročnik: IMOS Inženiring d.d., Linhartova 13, Ljubljana ter IZS MSA, Dunajska 104, Ljubljana, v sodelovanju z DAL
DUPPS in DKAS.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunajska 104, Ljubljana, tel. 01/566-24-56,
faks 01/565-74-05, e-pošta izs.msa@siol.net.
3. Predmet natečaja: javni državni
anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev Poklicne živilske šole v Ljubljani ter anketno urbanitično rešitev celotne morfološke enote.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: IZS-MSA, Dunajska
104, Ljubljana, Breda Bonač Arko, tel.
01/566-24-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: do vključno 11. 7. 2002, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek v višini
15.000 SIT nakažite na TRR račun IZS
MSA, št. 03100-1000014228, pri SKB,
d.d., Ljubljana, s pripisom natečaj Poklicna živilska šola, do vključno 8. 7. 2002.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZS-MSA, Dunajska 104/I,
Ljubljana.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je
natečaj rezerviran za določene poklice:
univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture v sodelovanju s statiki in univ. dipl. inž.
kraj. ter v skladu z razpisnimi pogoji.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: predsednik
Tomaž Geršak, dr. vet. med.; člani: Marina
Cankar, udia, Majda Gostinčar, udia, Mateja Doležal, udika, Evgen Čargo, udia, Boris Briški, udia, Milena Todorič Toplišek,
udia; namestnika: F. Bernard Klun, udia,
Mira Stantič, udia; poročevalki Irena Pungartnik, udia, Jožica Kuntarič, udia; skrbnica Biljana Fon, udia; izvedenec Mitja Majnik, i.g.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 3,000.000 SIT, 2. nagrada 1,920.000 SIT, 3. nagrada
1,200.000 SIT, 3 odkupi po 600.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: vsak
udeleženec prejme odškodnino v višini
240.000 SIT bruto v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu
dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne
iz razpisnega gradiva, ki je objavljeno na
spletni strani http://www.arhiforum.com.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
IMOS Inženiring, d.d.
IZS-MSA
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Javni razpisi
Ob-72668
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Uradni list RS, št.
103/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01) ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št.
66/01) ter na podlagi šeste alinee prvega
odstavka 7. člena, druge alinee prvega odstavka 9. člena, prvega in drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 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, 22/00 in
67/01) in Uredbe o dodeljevanju sredstev
za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev
kupnin (Uradni list RS, št. 52/02), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za sanacijo
gospodarskih družb iz sredstev kupnin
I. Neposredni uporabnik sredstev: Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je dodeljevanje kratkoročnih posojil ali kapitalskih naložb gospodarskim družbam, iz sredstev kupnin v
letu 2002, s katerim razpolaga Ministrstvo
za gospodarstvo:
– kot pomoč gospodarskim družbam v
težavah, v obdobju priprave programa prestrukturiranja,
– kot pomoč gospodarskim družbam za
premagovanje regionalnih razvojnih problemov.
Okvirno višino sredstev predstavljajo vsa
sredstva iz naslova kupnin v letu 2002 in
sredstva iz naslova posojil, danih na podlagi
Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnin na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Posojilo se odobri za čas, ki je potreben
za izdelavo programa prestrukturiranja (največ 6 mesecev) in mora biti povrnjeno v 12
mesecih po izplačilu zadnjega obroka družbi.
Posojilo je omejeno na znesek, ki še
omogoča poslovanje gospodarske družbe.
Obrestna mera posojila je 6-mesečni EURIBOR+1%.
Posojilo se dodeli le enkrat.
Kapitalska naložba se lahko dodeli neposredno ali kot konverzija že danih pomoči v kapitalski delež.
III. Pogoji za dodeljevanje posojil
Na javnem razpisu lahko sodelujejo gospodarske družbe v skladu z določbo 5. ali
9. člena uredbe o dodeljevanju sredstev za
sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin (Uradni list RS, št. 52/02).
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati
družbe, ki opravljajo dejavnosti jeklarstva,
premogovništva, kmetijstva in ribištva.
Gospodarske družbe morajo imeti izdelan predlog programa prestrukturiranja, s
katerim soglaša nadzorni svet družbe, ne
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smejo pa se nahajati v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji.
Vloge gospodarskih družb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te točke javnega razpisa
se zavržejo.
IV. Merila za dodeljevanje posojil
Merila za dodeljevanje pomoči gospodarskim družbam:
– čisti prihodki od prodaje,
– rezultati iz tekočega poslovanja,
– število zaposlenih,
– bruto dodana vrednost na zaposlenega,
– stopnja zadolženosti,
– stopnja tehnološke usposobljenosti,
– ali je bila gospodarska družba že v
prisilni poravnavi.
Ovrednotena merila iz prejšnjega odstavka tega člena so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prednost pri dodeljevanju pomoči bodo
imele gospodarske družbe, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščajo med
predelovalne dejavnosti in gradbeništvo.
V. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz razpisa:
Vloga za dodelitev posojila mora vsebovati:
– splošne podatke gospodarske družbe,
– firmo in naslov,
– matično številko,
– davčno številko,
– številko žiro računa ali transakcijskega
računa,
– navedbo dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti; (“Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – za poslovne
subjekte”, ki ga izdaja Urad Republike Slovenije za statistiko),
– izpisek iz sodnega registra,
– izjava, da so za zavarovanje posojila
sposobni predložiti ustrezne instrumente za
zavarovanje plačil. Kot sopodpisniki pogodbe o posojilu – solidarni dolžniki – morajo
pristopiti vse odvisne in obvladujoče družbe
posojilojemalca, v kolikor take družbe obstajajo,
– ocena bonitete gospodarske družbe,
– predlog programa prestrukturiranja z
dokazilom o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potrditvi predloga programa prestrukturiranja (za
gospodarske družbe v težavah),
– dokazila, da zoper gospodarske družbe ni uveden stečajni postopek, oziroma
postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– računovodski izkazi za leto 2000,
2001 in 2002.
VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela
kupnin v letu 2002.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec pošlje
kot priporočeno pošiljko ali dostavi osebno
v glavno pisarno na Ministrstvu za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova ulica 5, v zaprti ovojnici z firmo in polnim naslovom gospodarske družbe in oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis za dodeljevanje posojil”. Vloga
se vpiše v evidenčno knjigo pod zaporedno
številko prejema.
Komisija bo obravnavala vse vloge, ki
bodo prispele na Ministrstvo za gospodarstvo najkasneje en dan pred odpiranjem
vlog.
VII. Postopek pri izbiri vlog

Minister, pristojen za gospodarstvo je s
sklepom imenoval strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa.
Komisija bo v času razpisa delovala kontinuirano, odpiranja vlog bodo 12. 7. in
17. 10. 2002 ob 13. uri.
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija, odpiranje ni javno.
Komisija bo obravnavala vse vloge, ki
bodo prispele na Ministrstvo za gospodarstvo najkasneje en dan pred odpiranjem
vlog, to je dne 11. 7. 2002 do 12. ure in
dne 16. 10. 2002 do 12. ure.
Na podlagi podanih ocen strokovne komisije bodo vloge razvrščene v prioritetno
listo.
Pri dodelitvi pomoči, ki presega 100 mio
SIT lahko strokovna komisija predlaga ministrici, da imenuje neodvisne strokovnjake
za pridobitev dodatnih strokovnih mnenj.
Gospodarske družbe bodo o izidu razpisa obveščene najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v zvezi z prijavo
na javni razpis lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Ministrstvu za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, drugo nadstropje,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktna
oseba
Valerija
Zorko,
tel.
01/478-32-32.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 3350-12/2002/2

Ob-72686

Javni razpis
št. 3350-12/2002 za sofinanciranje
projektov spodbujanja, razvoja,
uporabe in razširjanja elektronskega
poslovanja v javni upravi S6/2 –
Sofinanciranje elektronskega
poslovanja lokalnih skupnosti SEPLS-A;
Razvoj enovitih storitev elektronskega
poslovanja v lokalni skupnosti
(e-občina)
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/478-80-00,
faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja elektronskega poslovanja v občini.
Ministrstvo bo s sofinanciranjem povečevalo uporabo informacijsko komunikacijskih
tehnologij (IKT) in storitev elektronskega poslovanja (e-storitev) katerih osnovni cilj je
povečati in olajšati dostopnost do informacij
javnega značaja, povezovanje javnopravnih
evidenc, razvoj storitev elektronskega poslovanja za potrebe prebivalcev in posredno prispevati k modernizaciji občinskih uprav. Dokumenti, rešitve, aplikacije in (so)odvisno gradivo, ki bodo razviti na način tovrstnega sofinanciranja morajo biti dostopni
in na voljo za javno in splošno uporabo.
Cilj razpisa je razvoj varnega, pravno ustreznega in zanesljivega načina izmenjave
podatkov/dokumentov oziroma izvajanje
storitev v ter med občinsko upravo, državno
upravo in njenimi strankami na način elek-
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tronskega poslovanja ob uporabi sodobne
IKT. Rešitev mora doseči želeni nivo integracije z internimi zbirkami podatkov, zbirkami podatkov ostalih lokalnih skupnosti,
subjektov javnega sektorja in javnih služb
oziroma državnih organov. Sofinanciranje je
namenjeno razvoju elektronskih storitev
(e-storitve) za varno poslovanje preko svetovnega spleta in vseh s tem sistemom povezanih aplikacij, orodij in rešitev.
b) Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo občine oziroma njihove različne oblike interesnega združevanja. Posamezni subjekti (občine) so
vzpodbujeni da prijavijo skupno ponudbo.
Ponudnik, ki nima na voljo ustreznih strokovnjakov, lahko za celo nalogo ali samo za
posamezne dele najame (pod)izvajalce.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
le projekt, ki je koordiniran in zaključen do
vključno aprila 2003 in ki je namenjen delovanju njih samih. Prijavitelj mora za izvajanje
projekta zagotoviti najmanj 20% lastnih sredstev.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a) splošne izkušnje in reference ponudnika;
b) ustreznost ponudbe delovnim nalogam:
– celovitost in ustreznost opisanega dela razpisanim zahtevam,
– relevantne ugodnosti/predlogi;
c) usposobljenost osebja ponudnika za
izvedbo naloge;
d) krog potencialnih uporabnikov: število vključenih občin.
Ponudba lahko vsebuje predlog enega
ali več projektov, ki pa v skupni vrednosti ne
smejo presegati razpoložljiva sredstva. Komisija bo ocenjevala in izbrala posamezne
projekte ne glede na ponudnika.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna skupna višina sredstev javnega
razpisa (brez lastnih sredstev ponudnika) za
vse izbrane projekte znaša 25,000.000 SIT
z davkom na dodano vrednost, in sicer
13,000.000 SIT v letu 2002 in 12,000.000
SIT v letu 2003.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do vključno aprila 2003, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 12. julija 2002 do 10. ure, ne glede na
način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: «Ne odpiraj – vloga na
razpis – S6/2 – Sofinanciranje projektov
spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja
elektronskega poslovanja v javni upravi –
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Sofinanciranje elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti SEPLS-A Razvoj enovitih
storitev elektronskega poslovanja v lokalni
skupnosti (e-občina)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
polni naslov ponudnika. Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev.
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika neposredno po preteku roka za oddajo vlog, 12. julija 2002. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
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 ponedeljka, 8. julija 2002.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-70, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. Bojan Stanonik, e-pošta: bojan.stanonik@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Ob-72502
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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01) in Programa Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za
leti 2002 in 2003 objavlja Pospeševalni
center za malo gospodarstvo (PCMG), Dunajska 156, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev za
delo na domu
1. Ime oziroma naziv in sedež sofinancerja: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti 5 delujočih društev za delo na domu
oziroma društev v ustanavljanju.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
1,500.000 SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2002.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa društva v ustanavljanju oziroma že obstoječa
društva, ki v svojem statutu kot svojo dejavnost opredelijo spodbujanje rokodelske dejavnosti (dejavnost domače in umetnostne
obrti in druge podobne rokodelske dejavnosti) in to tudi dokažejo z letnim načrtom
dela društva.
6. Merila za izbor
Komisija bo izbrala 5 društev, ki bodo
zbrala največ točk, s točkovanjem po naslednjih kriterijih:
Kriteriji

Točke

a) dosedanja dejavnost društva
ali njegovih pobudnikov za ustanovitev
b) program dela (obseg in
kakovost načrtovanih aktivnosti)
c) število članov (oziroma velikost
pokrivanja teritorija)
d) podpora v lokalnem okolju
(lokalna skupnost, Obrtna zbornica,
lokalni podjetniški center in drugi
lokalni dejavnik)

40
20
15

25

Ocenjevanje in vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po
zgoraj navedenih kriterijih.
7. Način prijave
Predlagatelji vlog se na razpis prijavijo z
izpolnjenimi razpisnimi obrazci in prilogami:
– obrazec vloge (razpisni obrazec št. 1),
– prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2),
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
(razpisni obrazec št. 3),
– parafirana vsaka stran vzorca pogodbe (razpisni obrazec št. 4),
– izdelan načrt po naslednjih sestavinah:
a) načrt promocije in tržnega komuniciranja,
b) načrt usposabljanja članov in
c) načrt sodelovanja z drugimi društvi,
d) finančno ovrednotenje načrtov- (razpisni obrazec št. 5),
– podroben opis dosedanjih dejavnosti
društva in njegovih pobudnikov za ustanovitev (priloga I),
– izpis iz registra društev za že ustanovljena društva (priloga II),
– program dela društva (priloga III),
– finančni načrt društva za leto 2002 (priloga IV),
– potrdilo lokalnih dejavnikov (OOZS,
LPC in RPC, občina...) o podpori delovanju
oziroma ustanovitvi društva (priloga V).
8. Pošiljanje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako,
da je:
· na prednji strani ovojnice navedeno:
– ”Ne odpiraj – vloga”,
– številka objave tega javnega razpisa,
– naziv javnega razpisa ter
· na hrbtni strani ovojnice navedeno ime
in točen naslov predlagatelja.
Za označitve ovojnice predlagatelj lahko
uporabi Obrazec povabila k oddaji vloge.
Vloge morajo prispeti na naslov sofinancerja do 30. 9. 2002 do 15. ure.
Vloge pošljite na naslov: Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/VIII, 1000 Ljubljana.
8. Višina sredstev in namenska poraba
sredstev
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Za spodbujanje ustanavljanja društev dela na domu in z namenom finančne pomoči
že delujočim društvom oziroma društvom v
ustanavljanju se v letu 2002 namenja finančna sredstva v višini 1,500.000 SIT. Sredstva bodo dodeljena petim društvom v ustanavljanju oziroma že delujočim društvom.
Za začetek aktivnosti bodo izbranemu predlagatelju izplačan 50% delež dodeljenih
sredstev v roku 8 dni po podpisu pogodbe,
50% delež pa 30 dni po potrditvi končnega
poročila in prejemu računa. Sredstva se lahko porabijo izključno z namenom pokrivanja
stroškov ustanavljanja društva, delovanja
društva (stroški promocije in tržnega komuniciranja, usposabljanje članov in sodelovanje z drugimi društvi). Sredstva se ne morejo porabiti za honorarje članov društva.
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo je možna do 60% vrednosti
celotne izvedbe aktivnosti. Komisija sofinancerja bo po zaporedju najvišje ocenjenih
vlog izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidikov izvedljivosti,
ostalih virov sofinanciranja in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega
zbira točk bo ta presoja osnova za dodelitev
višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
V primeru umika že izbrane vloge do
sklenitve pogodb o sofinanciranju in v roku
45 dni od odpiranja vlog se lahko dodeli
neizkoriščena sredstva primernim vlogam,
ki so po vrstnem redu zbira točk naslednje.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v Ljubljani,
dne 3. 10. 2002, na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana.
Izbor opravi komisija. Pri vrednotenju
enakovredno ocenjenih prijaviteljev komisija prioritetno upošteva prijavitelja, ki zagotavlja večjo lokacijsko razpršenost članov
društva zaradi uresničevanja dolgoročnega
cilja vzpostavitve mreže društev.
10. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo v roku 8 dni po odpiranju
vlog pozvani k dopolnitvi le-teh. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni.
Prijaviteljem bo informacija o izboru posredovana do 22. 10. 2002.
11. Datum odpošiljatve v Uradni list Republike Slovenije
Razpisovalec je zahtevo za objavo javnega razpisa poslal v Uradni list Republike
Slovenije v Ljubljani, dne 14. 6. 2002.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletni strani
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
glavna pisarna, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni dan do
15. ure.
13. Drugo
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 66/01). Vloge bodo odprte, pregledane
in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje.
V primeru, da je vloga nepopolna, bo
predlagatelj na poziv sofinancerja vlogo mo-

Št.

53-54 / 21. 6. 2002 / Stran 4633

ral dopolniti. V primeru, da predlagatelj v
danem roku na poziv sofinancerja ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrže.
Na osnovi izbranih vlog bo lahko sklenjena pogodba o sofinanciranju za izplačilo
sredstev sofinanciranja.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo (PCMG)
Št. 362-30/2002
Ob-72720
“Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije objavlja:
razpis za dodelitev
službenih stanovanj v najem
Upravičenci do prijave na razpisu so po
določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih in vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo.
I. Predmet razpisa: Ljubljana,
1. Cesta 24.junija 37, stan. št. 1 (delno
oprem.) 2-sobno
velikosti
58,46 m2
(park. mesto),
2. Cesta 24.junija 35, stan. št. 3 (delno
oprem.) garsonjera velikosti 38,11 m2
(park. mesto),
3. Cesta 24.junija 35, stan. št. 5 (delno
oprem.) garsonjera velikosti 39,18 m2
(park. mesto),
4. Cesta 24.junija 39, stan. št. 7 (delno
oprem.) 2-sobno
velikosti
58,48 m2
(park. mesto),
5. Cesta 24.junija 39, stan. št. 23 (delno oprem.) garsonjera velikosti 39,30 m2
(park. mesto),
6. Cesta 24. junija 33, stan. št. 17 (delno oprem.) garsonjera velikosti 39,31 m2
(park. mesto),
7. Černigojeva 10, stan. št. 5 (delno
oprem.) 1-sobno
velikosti
43,67 m2
(park. mesto),
8. Maleševa ulica 2, stan. št. 2 (delno
oprem.) 1-sobno
velikosti
43,97 m2
(park. mesto),
9. Kotnikova ulica 22, stan. št. 20 (neoprem.) 2,5-sobno
velikosti
74,44 m2
(park. mesto),
10. Dunajska ulica 115, stan. št. 20 (neoprem.) 2-sobno velikosti 55,56 m2,
11. Peričeva ulica 21, stan. št. 2 (neoprem.) garsonjera velikosti 31,44 m˛,
(park. mesto),
12. Peričeva ulica 21, stan. št. 12 (neoprem.) 1-sobno velikosti 35 m2, (park. mesto),
13. Peričeva ulica 31, stan. št. 16 (delno oprem.) 2-sobno velikosti 39,55 m2
(park. mesto),
14. Einspielerjeva 3, stan. št. 35 (neoprem.) garsonjera velikosti 18,67 m2,
15. Janežičeva ulica 15, stan. št. 17(neoprem.) 1-sobno velikosti 36,21 m2,
16. Linhartova ulica 3, stan. št. 7 (neoprem.) 3-sobno velikosti 116,35 m2,
17. Ul. Hermana Potočnika 21, stan. št.
42 (neoprem.) 1-sobno velikosti 35,03 m2,
18. Polanškova ulica 30, stan. št.12 (neoprem.) garsonjera velikosti 37,69 m2,

19. Prijateljeva ulica 21, stan. št. 44
(neoprem.) garsonjera velikosti 20,06 m 2,
20. Primožičeva 1, stan. št. 22 (neoprem.) 1-sobno velikosti 43,05 m2,
21. Topniška ulica 45, stan. 74 (neoprem.) 2-sobno velikosti 55,24 m2,
22. Vojkova ulica 73, stan. št.116 (neoprem.) garsonjera velikosti 35,31 m2,
23. Vurnikova ulica 11, stanovanje št.
13 (oprem.) garsonjera velikosti 34,05 m2,
24. Zavetiška ulica 8, stan. št. 10
(oprem.) garsonjera velikosti 21,38 m2,
25. Resljeva ulica 32, stan. št.13
(oprem.) 1-sobno
velikosti
35,17 m2
(park. mesto),
26. Nova Grbina, objekt A, I. nadstr.
(neoprem.) velikost 39,21 m2 (balkon velikosti 10,20 m2 + park. mesto),
27. Nova Grbina, objekt A, II. nadstr.(neoprem.) velikost 39,21 m2 (balkon velikosti
10,20 m2 + park. mesto),
28. Nova Grbina, objekt C, mansarda
(neoprem.) velikost 42,78 m 2 (terasa velikosti 6,60 m2, galerija velikosti 13,88 m2 +
park. mesto),
29. Nova Grbina, objekt A, I. nadstr.
(neoprem.) velikost 46,81 m 2 (terasa velikosti 42,55 m2 + park. mesto),
30. Nova Grbina, objekt A, I. nadstr.
(neoprem.) velikosti 46, 81 m2 (terasa velikosti 42,55 m2 + park. mesto),
31. Nova Grbina, objekt B, I. nadstr.
(neoprem.) velikosti 46, 81 m2 (terasa velikosti 42,55 m2 + park. mesto),
32. Nova Grbina, objekt A, I. nadstr.
(neoprem.) velikost 46,81 m 2 (terasa velikosti 42,55 m2 + park. mesto).
II. Predmet razpisa: Ilirska Bistrica
Cankarjeva ulica 1, stanovanje št. 2,
2-sobno velikosti 63,27 m2,
Gubčeva ulica 1, stanovanje št. 4, 2-sobno velikosti 73,74 m 2.
III. Predmet razpisa: Izola
Nazorjeva ulica 13, stanovanje št. 8,
3-sobno velikosti 62,71 m2.
IV. Predmet razpisa: Jesenice
Cesta maršala Tita 71, stanovanje št. 89,
2-sobno velikosti 55,84 m2,
Cesta Cirila Tavčarja 4, stanovanje št.
13, 1-sobno velikosti 39,94 m2.
V. Predmet razpisa: Kozina
Rodiška cesta 7, 2,5-sobno, velikosti
67,52 m2.
VI. Predmet razpisa: Mirna
Glavna cesta 51, stanovanje štev. 7,
1-sobno velikosti 33,52 m2,
Glavna cesta 52, stanovanje štev. 7,
1-sobno velikosti 33,87 m2,
Glavna cesta 52, stanovanje štev. 1,
1-sobno velikosti 32,50 m2,
Glavna cesta 52, stanovanje štev. 11,
2-sobno velikosti 49,01 m2,
Roje 5, stanovanje štev. 9, garsonjera
velikosti 20,46 m 2.
VII. Predmet razpisa: Bovec
Mala vas 95, 2-sobno
53,75 m2.

velikosti
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VIII. Predmet razpisa: Dobrovo v Goriških Brdih
Bevkova 2, 1-sobno velikosti 27,89 m2.
IX.Predmet razpisa: Nova Gorica
Gregorčičeva ulica 15, stanovanje št.
21, garsonjera velikosti 23,86 m2.
X. Predmet razpisa: Tolmin
Gregorčičeva ulica 14, 2-sobno velikosti 56,94 m2.
XI.Predmet razpisa: Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 10, stanovanje št.
9, 2-sobno velikosti 62,40 m2.
XII. Predmet razpisa: Prevalje
Trg 38, stanovanje št. 10, 2-sobno velikosti 53,15 m2.
XIII. Predmet razpisa: Dravograd
Mariborska 39, stanovanje št. 13, 2-sobno velikosti 60,60 m2.
XIV. Predmet razpisa: Radeče
Pot na brod 14, 2,5-sobno velikosti
67,77 m2.
XV. Predmet razpisa: Sežana
Kidričeva ulica 10, stanovanje št. 15,
1,5-sobno velikosti 57,67 m2,
Partizanska cesta 68, stanovanje št 206,
2-sobno velikosti 52,50 m2.
V vsa stanovanja, ki so predmet razpisa,
bo vselitev možna po izvedeni obnovi. V stanovanja na lokaciji Nova Grbina bo vselitev možna po prevzemu s strani investitorja.
Vsa stanovanja, ki so predmet razpisa izven
Ljubljane (od točke II do XV), so neopremljena.
Razpisni pogoji:
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo vloge za dodelitev službenih
stanovanj oddati pri državnem organu, v katerem so zaposleni. Vloge morajo biti
opremljene z vsemi zahtevanimi listinami, ki
so jih prosilci dolžni priložiti ob prijavi na
razpis. Posamezni prosilec lahko kandidira
samo za stanovanje na eni lokaciji.
Vloge in ostale zahtevane listine so državni organi dolžni pregledati in samo popolno opremljene vloge točkovati v skladu
s stanovanjskim pravilnikom Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije tako,
da se prosilci razvrstijo po doseženem številu točk. Državni organi so o razpisu dolžni obvestiti tudi morebitne organe v njihovi sestavi in tudi te prosilce vključiti v prednostni red. Prednostni vrstni red (z vključenimi prosilci organov v sestavi) s
predlogom predstojnika in vsemi zahtevanimi listinami organi pošljejo na naslov Servisa skupnih služb Vlade do vključno 31. julija 2002.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
delavci, ki so upravičeni do prijave na razpis in so jim bila službena stanovanja dodeljena na podlagi petega in šestega odstavka 2. člena stanovanjskega pravilnika.
V primeru, da dosežejo zadostno število
točk, se v razpis vključi tudi stanovanje, ki
ga zasedajo, najemna pogodba pa se spremeni (za čas opravljanja dela v državnem
organu).
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Upravičenci, ki se prijavijo na razpis, morajo ob prijavi na razpis, priložiti naslednje
listine:
1. Vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer, ter navedba kraja in velikost zaprošenega stanovanja).
2. Potrdilo o stalnem oziroma začasnem
prebivališču, ki ni starejše kot mesec dni,
oziroma dokazilo o stanovanjskem statusu:
najemna pogodba oziroma izjava prosilca
zakaj pogodba ni sklenjena ter dokazilo o
zadnji plačani najemnini.
3. Podpisano izjavo o tem, da ne prosilec ne partner nista lastnika oziroma solastnika stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti 50 km od sedeža organa, v katerem
je prosilec zaposlen.
Splošne določbe
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije pri odločanju nepopolno opremljene vloge ne bo upoštevala. Podatek o
velikosti zaprošenega stanovanja, ki so ga
prosilci dolžni navesti v svoji vlogi, je samo
informativnega značaja in ga Stanovanjska
komisija pri odločanju o dodelitvi ni dolžna
upoštevati. O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi državni organi, katerih prosilci so
se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni prosilce v okviru svojega organa obvestiti o rezultatih razpisa.“
Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije
Št. 300-03/2002
Ob-72621
Na podlagi 7. člena Pravilnika o subvencioniranju dela obrestne mere pri kreditih za
pospeševanje razvoja podjetništva v Občini
Brezovica, je župan občine 14. 6. 2002 izdal
javni razpis
za podelitev kreditov s subvencijo dela
obrestne mere pri kreditih za
pospeševanje razvoja podjetništva v
Občini Brezovica
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Skupen znesek razpisanega kredita
je: 45,000.000 SIT.
2. Namen kreditiranja je razvoj in pospeševanje malega gospodarstva v Občini Brezovica.
3. Zahtevek za dodelitev kredita lahko
oddajo podjetja s sedežem, dejavnostjo in
krajem investicije v Občini Brezovica, in sicer:
– majhna podjetja, ki imajo do 50 zaposlenih,
– samostojni podjetniki posamezniki,
obrtniki in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost.
4. Doba vračanja: do 7 let.
5. Izhodiščna obrestna mera za prvovrstne kreditojemalce, ki je trenutno veljavna
in je sprejemljiva, je: T + 6%.
Višina kredita je lahko največ v višini 50%
upravičenih stroškov investicije, vendar ne
več kot 10,000.000 SIT.
Obroki se praviloma plačujejo trimesečno v skladu s kreditno pogodbo.
6. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilogami vložijo prosilci na: Občina Brezovica,
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo, Tržaška
390, 1351 Brezovica.

7. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče prosilca oziroma firmo družbe,
– dejavnost in naslov ter številko žiro računa in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
– opis investicije z obrazložitvijo in predračunsko vrednost investicije z viri financiranja in terminskim planom investicije, če
kreditojemalec najema investicijski kredit.
8. Prošnji za kredit morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, karton deponiranih podpisov,
– potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register (registracija podjetja z
vsemi prilogami) in dovoljenje za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo, da je občan pri pristojnem občinskem upravnem organu vložil
zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja ter
priložil vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma dovoljenja za
opravljanje dejavnosti podjetja,
– potrdilo o plačanih obveznostih državi,
– dokazila o namenu porabe posojila,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki je
– za zasebnike:
– overjena davčna napoved z vsemi
prilogami za leto 2001 in 2000,
– obr. podatki o poslovanju med letom za leto 2002 (od 1. 1. 2002 do zadnjega zaključenega meseca pred najemom kredita),
– prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita,
– odločbi o odmeri davka iz dejavnosti za leto 2000, če pa je za leto 2001 že
izdana še za to leto (op.p.: če se kredit
najema konec leta),
– za podjetje:
– zaključni račun za leto 2001 (BS in
BU),
– obr. tekoči podatki poslovanja v letu 2002 (od 1. 1. 2002 do zadnjega zaključenega meseca pred najemom kredita),
– prikaz denarnih tokov za celotno obdobje vračanja kredita.
9. Rok za vložitev prošnje je 30. 8. 2002.
10. Potrebne obrazce in informacije dobijo prosilci na sedežu Nove LB d.d., Ljubljana, Podružnica Vič – Notranjska, Poslovalnica za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, Riharjeva 26, Ljubljana, pri
Tomažu Milavcu, tel. 01/ 283-35-15, vsak
delovni dan (od ponedeljka do petka) med
8. in 15. uro.
Občina Brezovica
Št. 465-02-5/2002
Ob-72511
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
občinskega
sveta
številka
416-03-1/2002-1200 z dne 7. 3. 2002
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine parc. št.
2707, poslovna stavba v izmeri 125 m 2
in dvorišče v izmeri 377 m2, k.o. Bela
cerkev
1. Predmet prodaje
Predmet javnega razpisa je nepremičnina parc. št. 2707, poslovna stavba v izmeri
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125 m2 in dvorišče v izmeri 377 m2, k.o.
Bela cerkev, v lasti Mestne občine Novo
mesto.
Kopija katastrskega načrta, na katerem
je razvidna nepremičnina, ki je predmet tega javnega razpisa, je priloga k razpisu in je
na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine
Novo mesto (v nadaljevanju: občina), Novi
trg 6/III, Novo mesto.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost celotne nepremične znaša
11,522.984 SIT in velja na dan 15. 2.
2002.
V ceni nepremičnine je vključena vrednost objekta (bivša Osnovna šola Bela cerkev), vrednost stavbnega in funkcionalnega
zemljišča, komunalne opreme ter zunanja
ureditev.
V prvem odstavku te točke navedena vrednost nepremičnine je določena kot izhodiščna cena, ponudnik pa lahko v ponudbi
navede tudi višjo ceno, za katero je pripravljen odkupiti nepremičnino.
Pogodbena vrednost nepremičnine se
bo na dan plačila kupnine revalorizirala z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske
splošne pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije. Nobeden
od zgoraj navedenih dokumentov ne sme
biti starejši od 30 dni.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št.žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremične v višini
1,152.295 SIT na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01000-0100015231,
pri čemer mora navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 3112.
Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.
Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.
V primeru, da bo ponudnik izpolnil pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe
pa v roku 7 dni po pozivu ne bo podpisal, se
mu varščina ne bo vrnila in bo zapadla v
korist občine, k podpisu pogodbe pa bo
pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in ne
bodo izbrani za najugodnejšega ponudnika,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.3. Nepremičnina bo naprodaj po načelu videno-kupljeno.
3.4. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 30 dneh po podpisu pogodbe.
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Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe,
zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal
kupnine v navedenem roku, pogodba razveljavljena, varščina pa bo zapadla v korist
občine.
3.5. Kupec dobi kupljeno premoženje v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
3.6. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške notarja,
– plačati stroške cenitve v višini 84.000
SIT,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.7. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala občina, ko bo kupec do nje
poravnal vse obveznosti.
3.8. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.
3.9. Rok za prijavo je vključno 15. dan
po objavi tega javnega razpisa.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj ! Javni razpis – parc. št. 2707, k.o.
Bela cerkev” in poslane ali osebno vročene
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
3.10. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
58/99).
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bosta upoštevana kriterija ponudbena cena in plačilni pogoji, ki ju mora ponudnik
obvezno navesti v svoji ponudbi.
3.12. Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da kadarkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravljena dejanja in ne proda celotnega ali dela
razpisanega stvarnega premoženja. Kakršnekoli stroške, ki jih bodo imeli ponudniki,
nosijo ponudniki sami.
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 87, tel.
39-39-290.
Mestna občina Novo mesto
Št. 351-03-7/2001
Ob-72514
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
občinskega
sveta
številka
465-05-10/1999-1200 z dne 1. 6. 1999
objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča parc. št. 525/1 in 524, k.o.
Kandija
1. Predmet prodaje
Predmet javnega razpisa je nezazidano
stavbno zemljišče parc.št. 525/1, sadov-

njak 3 v izmeri 246 m 2 in parc.št. 524,
dvorišče v izmeri 943 m2, k.o. Kandija, v
lasti Mestne občine Novo mesto.
Kopija katastrskega načrta, na katerem
je razvidna nepremičnina, ki je predmet tega javnega razpisa ter ostali dokumenti iz
katerih je natančneje razvidno stanje predmetne nepremičnine(gradivo o poteku komunalnih vodov, urbanistična informacija
ipd.), so priloga k razpisu in so na vpogled
na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: občina), Novi trg 6/III, Novo
mesto.
Nepremičnina, ki je predmet tega javnega razpisa, se nahaja na območju za katerega velja PUP za območje mestnega jedra
Novega mesta. V skladu z 8. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91), je na nezazidanem stavbnem zemljišču, ki je predmet tega javnega razpisa, predvidena
pozidava primerna za opravljanje terciarnih
in kvartarnih dejavnosti ter za bivanje, delo,
komuniciranje ter preživljanje prostega časa prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev
območja.
Za posege v ožjem in vplivnem območju
mestnega jedra zgoraj naveden odlok priporoča pridobitev strokovne rešitve v variantah oziroma z javnimi natečaji. V skladu s
tem bo moral izbrani ponudnik za nameravan poseg na predmetni nepremičnini občini predložiti strokovne rešitve v variantah
oziroma z javnimi natečaji.
Po podatkih PE Elektra Novo mesto preko nepremičnine, ki je predmet tega javnega razpisa poteka podzemni električni vod,
ki ga bo potrebno v primeru novogradnje
prestaviti. Prestavitev bo moral opraviti kupec na svoje stroške.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost celotne nepremične znaša
13,149.499,16 SIT in velja na dan 15. 5.
2002.
V prvem odstavku te točke navedena vrednost nepremičnine je določena kot izhodiščna cena, ponudnik pa lahko v ponudbi
navede tudi višjo ceno, za katero je pripravljen odkupiti nepremičnino.
Pogodbena vrednost nepremičnine se
bo na dan plačila kupnine revalorizirala z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo
pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske splošne pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti original ali overjeno kopijo izpiska iz sodnega
registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Nobeden od zgoraj navedenih dokumentov ne sme biti starejši od
30 dni.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: ime oziroma firmo ponudnika
in točen naslov, EMŠO (samo fizične osebe), davčno številko, matično številko (sa-
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mo pravne osebe), št. žiro računa ali tekočega računa in telefonsko številko.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremične v znesku
1,314.950 SIT na transakcijski račun pri
Banki Slovenije, št. 01000-0100015231,
pri čemer mora navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 3112.
Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.
Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.
V primeru, da bo ponudnik izpolnil pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe
pa v roku 7 dni po pozivu ne bo podpisal, se
mu varščina ne bo vrnila in bo zapadla v
korist občine, k podpisu pogodbe pa bo
pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in ne
bodo izbrani za najugodnejšega ponudnika,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.3. Nepremičnina bo naprodaj po načelu videno-kupljeno.
3.4. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 30 dneh po podpisu pogodbe.
Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe,
zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal
kupnine v navedenem roku, pogodba razveljavljena, varščina pa bo zapadla v korist
občine.
3.5. Kupec dobi kupljeno premoženje v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
3.6. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,
– v zvezi s pozidavo zemljišča občini predložiti strokovne rešitve v variantah oziroma
sodelovati z občino pri izvedbi javnega natečaja in nositi vse nastale stroške,
– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje,
vse v skladu z izbrano strokovno rešitvijo,
– ter zgraditi objekt s priključki na komunalne naprave in izvesti zunanjo ureditev –
vse v skladu z lokacijsko dokumentacijo in
dovoljenjem za gradnjo,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– zgraditi in financirati ves priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– nositi stroške prestavitve električnega
omrežja,
– dovoljevati prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski obliki,
– plačati stroške cenitve,
– plačati vse ostale stroške in dajatve v
skladu s predpisi.
3.7. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala občina, ko bo kupec do nje
poravnal vse obveznosti.
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3.8. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.
3.9. Rok za prijavo je vključno 15. dan
po objavi tega javnega razpisa.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj ! Javni razpis – parc. št. 525/1 in
524, k.o. Kandija” in poslane ali osebno
vročene na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
3.10. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup, (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
58/99).
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bosta upoštevana kriterija ponudbena cena in plačilni pogoji, ki ju mora ponudnik
obvezno navesti v svoji ponudbi.
3.12. Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da kadarkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravljena dejanja in ne proda celote ali dela razpisanega nepremičnega premoženja. Kakršnekoli stroške, ki bi jih v zvezi s tem imeli
ponudniki, nosijo ponudniki sami.
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 87, tel.
39-39-290 in 39-39-293.
Mestna občina Novo mesto
Ob-72416
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, objavlja na osnovi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Mozirje (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad,
Ljubno in Luče, št. 8/96), Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002 (Uradni list
RS, št. 109/01), Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
(Uradni list RS, št. 36/02) in sklepa Odbora
za malo gospodarstvo z dne 4. 6. 2002 v
sodelovanju s Krekovo banko d.d. Maribor
razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Mozirje
Skupni okvirni znesek posojil znaša
40,000.000 SIT.
1. Za posojilo lahko zaprosijo:
– male gospodarske družbe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je proizvodnja ali opravljanje storitev,
– sedež obratovalnice in kraj investicije
mora biti na območju Občine Mozirje.
2. Posojila se dodelijo za naslednje namene:
– nakup graditev in adaptacijo poslovnih
prostorov,
– zagotavljanje trajnih obratnih sredstev,
– nakup opreme.

3. Prednost pri dodelitvi posojila bodo
imeli podjetniki, ki:
– opravljajo dejavnosti, ki so deficitarne,
– povečujejo zaposlenost,
– povečujejo proizvodne in storitvene kapacitete,
– povečujejo izvoz ali nadomeščajo
uvoz,
– se vključujejo v razvojne programe občine.
4. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo posojila:
– najdaljša odplačilna doba 5 let, z možnostjo predčasnega vračila,
– obrestna mera TOM + 2%,
– znesek posojila lahko znaša največ
50% predračunske vrednosti namena posojila,
– posojilo se odplačuje mesečno ali četrtletno,
– višina posojila lahko znaša od
1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– v primeru, da razpisana vsota ne bi bila
v celoto porabljena, si pridružujemo pravico
povečati kreditno vsoto posameznikom preko 10 milijonov SIT, vendar kredit ne sme
presegati 50% proračunske vrednosti,
– stroške odobritve banka zaračunava v
skladu s tarifo banke,
– posojilojemalec mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Mozirje.
5. Koriščenje sredstev
Upravičenost kreditov bo potrdil Odbor
za malo gospodarstvo pri občinskem svetu
Občine Mozirje. Za odobreni kredit sklene
kreditojemalec kreditno pogodbo s Krekovo banko d.d. Maribor.
Namensko uporabo kreditov spremlja in
preverja občinska uprava.
V primeru nenamenske porabe kredita,
mora koristnik kredit vrniti v roku 15 dni od
ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti
za ves čas koriščenja sredstev.
Rok za oddajo vlog je 30 dni po tej objavi.
Vloge sprejemajo na Krekovi banki d.d.
PE Šoštanj, Lole Ribarja 2, p.3325 Šoštanj, kontaktna oseba je Majda Venišnik,
tel. 898-68-80 ali 041/388-220.
Dodatne informacije in spisek potrebne
dokumentacije so na voljo pri Dominiku Miklavc na Občini Mozirje, tel. 839-33-00.
V roku 45 dni po končanem razpisu bo
sprejet sklep o dodelitvi posojila, ki bo posredovan vsem prosilcem.
Krekova banka d.d. Maribor
PE Šoštanj
Občinska uprava
Ob-72515
Imos Inženiring d.d., Linhartova 13,
1000 Ljubljana in Inženirska zbornica Slovenije, Matična sekcija arhitektov, krajinskih
arhitektov in urbanistov, Dunajska 104,
1000 Ljubljana, s strokovnimi društvi DAL,
DUPPS in DKAS razpisuje
javni, državni, anonimni, enostopenjski
natečaj za urbanistično in arhitekturno
rešitev Poklicne živilske šole v Ljubljani
Natečaja se lahko udeležijo pravne in
fizične osebe, univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture v sodelovanju s statiki in diplomiranimi inženirji krajinske arhitekture.
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Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki so bile neposredno udeležene pri
izdelavi natečajne naloge in razpisa, člani
ocenjevalne žirije, izvedenci, ki sodelujejo
pri delu žirije poročevalci ter njihovi zakonci
in sorodniki ter ožji sodelavci.
Natečaj je razpisan v skladu s Pravilnikom o izvajanju natečajev na področju arhitekturne ustvarjalnosti, ZDAS 1996.
Natečajna naloga: idejna arhitekturna rešitev Poklicne živilske šole s prostori za
športno vzgojo ter pripadajočo zunanjo ureditvijo ter anktena urbanistična rešitev celotne morfološke enote v skladu z določbami
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu PUP za plansko celoto V1
Rudnik.
Ocenjevalna žirija:
Predsednik: Tomaž Geršak, dr. vet.
med.
Člani: Marina Cankar, univ. dipl. inž. arh.,
Majda Gostinčar, univ. dipl. inž. arh., Mateja Doležal, univ. dipl. inž. kraj. arh., Evgen
Čargo, univ. dipl. inž. arh., Boris Briški, univ.
dipl. inž. arh., Milena Todorič Toplišek, univ.
dipl. inž. arh.
Namestniki: Franc Bernard Klun, univ.
dipl. inž. arh., Mira Stantič, univ. dipl. inž.
arh.
Poročevalki: Irena Pungartnik, univ. dipl.
inž. arh., Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž.
arh.
Skrbnica: Biljana Fon, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec: Mitja Majnik, inž. grad.
Roki: natečaj se začne z dnevom najave
v dnevnem časopisu “Delo” in dnevom te
objave.
Natečajniki lahko natečajno gradivo prevzamejo od 24. 6. 2002 dalje v prostorih
IZS MSA, Dunajska 104, Ljubljana, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, ali ga na
zahtevo prejmejo po pošti. Pred prejemom
natečajnega gradiva je potrebno predložiti
potrdilo o plačilu 15.000 SIT, ki jih nakažejo na TRR IZS št. 03100-1000014228 pri
SKB d.d. Ljubljana s pripisom “Natečaj Poklicna živilska šola” do vključno 8. 7. 2002.
Vprašanja v zvezi z natečajem lahko natečajniki postavijo izključno v pisni obliki ter
jih pošljejo po pošti na naslov IZS MSA,
Dunajska 104, Ljubljana, po faksu
01/565-74-05 ali e-pošti na naslov
izs.msa@siol.net do vključno 11. 7. 2002.
Na vprašanja postavljena po navedenem roku razpisovalec ni več dolžan odgovarjati.
Ocenjevalna žirija bo odgovorila na vprašanja do 16. 7. 2002. Odgovori bodo objavljeni izključno na spletni strani IZS MSA.
Rok za oddajo natečajnih del je 18. 9.
2002 do 14. ure. Natečajna dela se lahko
oddajo osebno na IZS - Matična sekcija
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov, Ljubljana, Dunajska 104, z oznako “Natečaj Poklicna živilska šola - Ne odpiraj”,
natečajniki bodo prejeli potrdilo o prevzemu. Kopijo potrdila o prevzemu hrani IZS Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov.
Za dela, ki bodo poslana po pošti ali
železnici, sta veljavna datum in ura poštnega žiga. Natečajniki, ki bodo elaborate poslali po pošti ali železnici, morajo dela poslati kot priporočene pošiljke ter hkrati s
telegramom obvestiti IZS MSA na spodnji
naslov o oddaji natečajnega elaborata. V
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telegramu morajo navesti številko pošiljke.
Elaborate je treba poslati na naslov: IZS
MSA, Dunajska 104, z oznako “Natečaj Poklicna živilska šola - Ne odpiraj”.
Ocenjevalna žirija bo pripravila zaključno
poročilo do 15. 10. 2002 in o izidu hkrati
obvestila avtorje nagrajenih in odkupljenih
del. Izidi natečaja bodo najavljeni v časopisu “Delo” ter objavljeni v Uradnem listu RS
in na spletni strani IZS MSA www.arhiforum.com v 10 dneh po končanem delu ocenjevalne žirije. Zaključno poročilo bodo natečajniki prejeli najkasneje do 25. 10.
2002. Kraj in čas razstave natečajnih elaboratov bosta objavljena hkrati z izidi natečaja v časopisu “Delo”, v Uradnem listu RS
ter na spletni strani IZS MSA arhiforum.com.
Nagrade in odkupi:
1. nagrada
3,000.000 SIT
2. nagrada
1,920.000 SIT
3. nagrada
1,200.000 SIT
fond za odkupe
3x600.000
1,800.000 SIT
Skupaj bruto natečajni
fond
7,920.000 SIT
(z upoštevanjem vseh davkov in dajatev)
Natečajni elaborat, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, ne bo pa nagrajen ali odkupljen, bo prejel odškodnino v višini 240.000
SIT.
Ocenjevalna žirija ima pravico razdeilti
nagradni fond tudi v drugačnem razmerju.
Nagrade in odkupi bodo izplačani najkasneje v 30 dneh po objavi izidov natečaja. Projekte, ki ne bodo nagrajeni ali odkupljeni,
lahko natečajniki prevzemajo ob zaključku
razstave, po zaključku razstave pa v roku
30 dni v prostorih IZS MSA, Dunajska 104,
Ljubljana. Po tem roku se elaborati ne bodo
hranili.
Inženirska zbornica Slovenije
Matična sekcija arhitektov, krajinskih
arhitektov in urbanistov

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-51/02
Ob-72610
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):
a) – 1 prosto mesto višjega sodnika
na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani,
b) – 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem,
c) – 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev

na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-72365
Na podlagi tretjega odstavka 258. in
258.č člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS,
št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 61/96-odl. US. 35/97,
73/97-odl. US, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00-odl. US in 24/01) v zvezi s četrtim
odstavkom 62. člena in tretjim odstavkom
61. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Svet
sodnikov za prekrške na 7. seji dne 11. 6.
2002 sprejel sklep:
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto
namestnika predstojnika Sodnika za
prekrške Lendava.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in organizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet sodnikov za prekrške
Št. 111-63/2001
Ob-72410
Ministrstvo za pravosodje objavlja razpis:
I. na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za
dajanje brezplačne pravne pomoči (Uradni
list RS, št. 83/01) - za pridobitev soglasja
za dajanje brezplačne pravne pomoči:
a) – 4 osebe za območje sodnega
okrožja v Ljubljani,
– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Celje,
– 2 osebi za območje sodnea okrožja
Koper,
– 1 oseba za območje sodnega
okrožja Kranj,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja Krško,
– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Maribor,
– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Murska Sobota,
– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Nova Gorica,
– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Novo mesto,
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– 3 osebe za območje sodnega
okrožja Ptuj,
– 2 osebi za območje sodnega
okrožja Slovenj Gradec.
Razpisni pogoji:
K I/a
Vloga osebe za izdajo soglasja mora vsebovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o stalnem bivanju na območju Republike Slovenije za fizično osebo;
– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;
– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po katerih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih fizične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;
– dokaz, da je oseba univerzitetni diplomirani pravnik oziroma pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom oziroma po
delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi
z univerzitetnim diplomiranim pravnikom oziroma pravnico z opravljenim pravniškim državnim izpitom;
– dokazilo, da oseba razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-72408
Na podlagi sklepa Sveta Kobilarne Lipica, Kobilarna Lipica zaposli:
pomočnika strokovnega vodje javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, etnologije, umetnostne zgodovine ali druge smeri, ki je temeljna veda konservatorstva,
– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremične kulturne dediščine,
– znanje vsaj enega tujega svetovnega
jezika.
Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
tega razpisa, na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako »Za razpis
– pomočnik strokovnega vodje«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni.
Kobilarna Lipica
72409
Na podlagi sklepa Sveta Kobilarne Lipica, Kobilarna Lipica razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in upravljavske
izkušnje,
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– da pripravi program dela za mandatno
obdobje,
– znanje vsaj enega tujega svetovnega
jezika.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo
v 15 dneh po tej objavi na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako
“za razpisno komisijo – direktor”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 2/2002-261
Ob-72575
Razpisna komisija Javnega zavoda Zdravstvenega doma Radeče na podlagi seje Sveta zavoda z dne 14. 6. 2002 in 29. člena
Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje:
– ima visoko strokovno izobrazbo;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na
ustreznih delih in nalogah;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi na naslov: JZ Zdravstveni dom
Radeče, Ulica OF 8,1433 Radeče, z oznako »za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
JZ Zdravstveni dom Radeče
Št. 11/02
Ob-72512
Svet Ljudske univerze Lendava, Kidričeva 1, 9220 Lendava, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje v skladu s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja - ZOFI (Ur. l. RS, št.
64/01) in v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12-572/96).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 10. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi na naslov:
Ljudksa univerza Lendava, Kidričeva 1,
9220 Lendava, s pripisom “Za razpis”.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Ljudska univerza Lendava
Ob-72513
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje naslednja prosta delovna mesta za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003:
– učitelja slovenskega jezika,
– učitelja likovne vzgoje - vodja šolske prehrane,

– učitelja tehnične vzgoje,
– učitelja gospodinjstva,
– računalnikarja,
– učitelja glasbene vzgoje.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organizaciji in financiranju vzogje in izobraževanja
v osmih dneh na naslov šole.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana
Št. 6-057-639
Ob-72644
Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljanska 12, objavlja prosta delovna mesta
30 pomočnikov vzgojiteljev za določen čas, s polnim delovnim časom.
Pogoji:
– izobrazba v skladu s 40. in 58. členom
Zakona o vrtcih,
– strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju,
– izpit iz varnosti pri delu in znanja higiene živil in osebne higiene,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poskusno delo.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
na gornji naslov. O izbiri bodo obveščeni v
30 dneh po objavi.
Vrtec Ljubljana Center
Št. 168/2002
Ob-72646
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, Nazarje, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja slovenskega jezika, za določen čas, s polnim delovnim časom, za
čas od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003;
– učitelja – angleški jezik – knjižničar, za določen čas, s polnim delovnim časom, za čas od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003;
– tri učitelje razrednega pouka, za določen čas (od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003),
s polnim delovnim časom;
– učitelja zgodovine, za določen čas,
s polovičnim delovnim časom, za čas od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2003.
Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Ob-72357
Na podlagi petega odstavka 105. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) in prvega odstavka 3. člena Pravilnika o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 17/96), ki ga je izdal minister za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Višja
strokovna šola za gostinstvo Maribor, objavlja razpis za:
1. predavatelja/ico za predmeta strokovna terminologija v angleškem in
nemškem jeziku,
2. predavatelja/ico in inštruktorja/ico
za predmet kuharstvo z organizacijo dela,
3. predavatelja/ico in inštruktorja/ico
za predmet strežba z organizacijo dela,
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4. predavatelja/ico in inštruktorja/ico
za predmet kuharstvo z gastronomijo,
5. predavatelja/ico in inštruktorja/ico
za predmet osnove strežbe.
Vse zaposlitve so pogodbene, za določen čas, z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, razen zaposlitve pod
1. točko, ki je za nedoločen, polni delovni
čas.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila na
osnovi Odredbe o izobrazbi predavateljev
višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
33/96) in Odredbe o dopolnitvi odredbe o
izobrazbi predavateljev višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 54/96) in kriterijev
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 72/01).
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Prijave z zahtevanimi dokazili sprejema
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor, 8 dni po objavi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 02/32-02-300.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v najkrajšem možnem času.
Višja strokovna šola za
gostinstvo Maribor

Postavka

1.7.4.2.

Naziv storitve

Nadstandardni
telefonski odzivnik

Št.

Druge objave
Ob-72433
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah
– ZTel-1 (Ur. l. RS, št. 30/01) Telekom
Slovenije, d.d. objavlja
dopolnilo cenika storitev za klice v
mednarodnem prometu
1. S 1. 7. 2002 se uvede mobilni dodatek za terminacijo klicev iz Slovenije v mobilna omrežja Zvezne Republike Jugoslavije
in Monaka. S 1. 7. 2002 se v ceniku storitev Telekoma Slovenije v skladu s tem spremeni opomba pri klicih v mednarodnem prometu, v delu, ki opredeljuje zaračunavanje
mobilnega dodatka, tako, da se:
– s 1. 7. 2002 iz seznama držav za katere velja mobilni dodatek črta Črna Gora, kot
področje Zvezne republike Jugoslavije, in
– da se seznamu držav, za katere velja
mobilni dodatek, s 1. 7. 2002 doda dve
novi državi: Zvezno republiko Jugoslavijo in
Monako.
2. V ceniku storitev se v poglavju 1.7.4.
Telefonski odzivnik ob spremembi telefonske številke spremeni v podpoglavju
1.7.4.2. opomba, ki se po novem glasi:

Enota mere

dnevno

Opomba: nadstandardni telefonski odzivnik kličočemu poda informacijo, da je bila telefonska številka naročnika spremenjena, obvesti pa ga tudi o novi telefonski številki naročnika. V primeru, da je bila telefonska številka naročnika spremenjena zaradi
tehničnih razlogov na strani Telekoma Slovenije, d.d. oziroma zaradi spremembe vrste naročniškega priključka, se vsem naročnikom omogoči kot ugodnost v okviru
izgradnje/nadgradnje telefonskih priključkov (PSTN, ISDN, Centreks) nadstandardni
telefonski odzivnik za obdobje do 1 meseca
brez zaračunavanja. Po tem obdobju se lahko naročniku omogoči še standardni telefonski odzivnik za obdobje največ 2 mesecev brez zaračunavanja.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Peter Grašek
Št. 4-1/4-06/02
Ob-72673
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01 in
78/01) Ad futura razpisuje
štipendije v letu 2002 za dodiplomski
in podiplomski študij v tujini v skupnem
znesku 232,356.000 SIT
Za štipendije za dodiplomski oziroma podiplomski študij (specializacijo, magistrski
ali doktorski študij), ki ni krajši od 12 mesecev, skladno s Pravili o splošnih pogojih
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Cena v SIT
brez davka

z davkom

94,50

113,40

poslovanja (Ur. l. RS, št. 45/02 in 54/02),
se lahko prijavijo:
1. slovenski državljani, ki so vpisani v
javno veljavni (akreditirani) študij na tujih
verificiranih (akreditiranih) izobraževalnih
institucijah v tekočem študijskem letu
2001/2002 in
2. slovenski državljani, ki so sprejeti v
javno veljavni (akreditirani) študij na tujih
verificiranih (akreditiranih) izobraževalnih
institucijah in se vanj nameravajo vpisati v
študijskem letu 2002/2003.
Najvišji zgornji znesek odobrene štipendije za študijsko leto po tem razpisu znaša
4,500.000 SIT.
Prijavo na ta razpis kandidati pošljejo
na obrazcu prijavnice skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po pošti na naslov:
Ad futura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (s
pripisom: za 1. javni razpis), ali po telefaksu na tel. +386/1/236-14-81, oziroma
vročijo neposredno uradni osebi na sedežu ustanove med uradnimi urami. Upoštevane bodo samo tiste prijave, ki bodo prispele najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazec prijavnice se dobi na domači
strani Ad future na spletnem naslovu:
www.ad-futura.si oziroma na njenem sedežu v Ljubljani na Dunajski 58 v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure.
Informacije je možno dobiti preko pošte
(naslov: Ad futura, 1000 Ljubljana, Dunajska 58) ali po elektronski pošti (naslov:

info@ad-futura.si) ali po tel. +386/1/23614-80 ali telefaksu.
K prijavi je treba priložiti oziroma poslati
dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izbirnih meril, in sicer:
– fotokopijo veljavnega osebnega identifikacijskega dokumenta (potnega lista,
osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja),
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,
– pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo predmetnik z opisom
temeljnih predmetov,
– fotokopijo diplome oziroma zadnjega
zaključnega spričevala,
– potrdilo o opravljenih dosedanjih obveznostih in doseženih ocenah na dosedanji študijski ravni (letnik izobraževanja),
– fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih v zadnjih dveh študijskih letih oziroma v tekočem študijskem letu,
– potrdilo izobraževalne institucije o višini šolnine in deležu sredstev za študij, ki jih
kandidat prejema iz drugih virov.
Kandidati bodo razvrščeni na izbirni seznam po prednostnem vrstnem redu glede
na doseženo število točk na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev oziroma meril.
Pogoji in merila ter postopek izbora so
opredeljeni v Pravilih o splošnih pogojih
poslovanja, ki so objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/02 in 54/02 (Sprememba
Pravil o splošnih pogojih poslovanja Ad future).
Razpis in Pravila o splošnih pogojih poslovanja so dostopni na spletni strani Ad
future: www.ad-futura.si in na sedežu Ad
future med uradnimi urami.
S tem razpisom se razveljavi in nadomesti istovrstni razpis, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 45/02 in 50/02 (podaljšan prijavni rok).
Vsi kandidati, ki so se že prijavili na
prejšnja razpisa, ki sta bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 41/02 in 45/02 in
v podaljšanem prijavnem roku, ki je bil
objavljen v št. 50/02, bodo, v treh dneh
po objavi tega razpisa, osebno pozvani
po priporočeni pošti oziroma na najhitrejši način, da podajo izjavo, s katero lahko
svojo vlogo ponovno prijavijo oziroma dopolnijo in ponovno prijavijo ali pa jo umaknejo.
Ad futura, Ljubljana
Ob-72465
Informativno zbiranje prijav
za občasno strokovno svetovanje v
obdobju 2002 in 2003 na področju
priprave predpisov upravljanja z
vodami
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00.
2. Predmet razpisa je informativno zbiranje prijav za občasno strokovno svetovanje v obdobju 2002 in 2003 na področju priprave predpisov upravljanja z vodami.
3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število največ do
240 ur letno na kandidata in bo obsegalo
sledeče naloge:
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– sodelovanje pri pregledu strokovnih
gradiv;
– sodelovanje pri pregledu slovenskih
in evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
– strokovna podpora pri pripravi osnutkov predpisov;
– sodelovanje pri pripravi projektnih nalog;
– strokovna pomoč pri izvajanju predstavitev in strokovnih delavnic za upravne
in strokovne institucije ter lokalne skupnosti in javne službe;
– in ostale naloge pri pripravi predpisov.
4. Zahtevani pogoji, znanja, izkušnje in
usposobljenost kandidatov za občasna
strokovna svetovanja:
4.1. univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva (smer hidrotehnika), z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda, okolja in varstva narave, vezane na celovito upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja
upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na
področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami ali s področja
vodenja investicij v okviru upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma gradbene smeri (smer hidrotehnika);
– 5 let delovnih izkušenj na področju
izdelave strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami s poudarkom
na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– odgovorni nosilec naloge najmanj 5
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5
let;
4.2. univerzitetni diplomirani inženir kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda, okolja in varstva narave, vezane na celovito upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja
upravljanja z vodami;
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z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva narave, vezanih na celovito upravljanje
z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na
področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma kemijske smeri
ali smeri kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva;
– 5 let delovnih izkušenj na področju
izdelave strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami s poudarkom
na:
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5
let;
4.3. univerzitetni diplomirani biolog, z
znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda, okolja in varstva narave, vezane na celovito upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja
upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva narave, vezanih na celovito upravljanje
z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na
področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smeri biologija;
– 5 let delovnih izkušenj na področju
izdelave strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami s poudarkom
na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let;

– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.4. univerzitetni diplomirani inženir geologije, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva
narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma geološke smeri;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami s poudarkom na:
– varstvu voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– odgovorni nosilec naloge najmanj 3
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.5. univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva
narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smer krajinska
arhitektura;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami s poudarkom na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
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– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.6. univerzitetni diplomirani ekonomist,
z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju sofinanciranja s sredstvi javnih financ, tj. proračuna Republike Slovenije in občinskih
proračunov;
– zakonodaje in smernic Evropske komisije na področju sofinanciranja s sredstvi
programov Evropske komisije (Phare,
ISPA);
– metodologij vrednotenja stroškov in
koristi poveznih z upravljanjem voda;
z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov,
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99);
– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vrednotenje eksternih stroškov in koristi in
oportunitetnih stroškov) za okoljske investicijske projekte;
– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);
– pri preverjanju finančne stabilnosti podjetij;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma ekonomske smeri;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave okoljskih investicijskih programov;
– sodelovanje pri izdelavi investicijskih
programov, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99) za področje okolja, v obdobju zadnjih 3 let;
– sodelovanje pri pripravi podlag za mednarodne razpise po pravilih sofinanciranja
programov Evropske komisije (Phare, ISPA)
za okoljske investicijske projekte;
4.7. univerzitetni diplomirani inženirji geodezije, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja prostorskih evidenc za
upravljanje z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smer geodezija;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja prostorskih evidenc za upravljanje z vodami;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja prostorskih evidenc
za upravljanje z vodami z interdisciplinarno
delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let.
Na informativno zbiranje prijav za občasno strokovno svetovanje se lahko prijavijo
vse fizične osebe z državljanstvom Republi-

Št.

53-54 / 21. 6. 2002 / Stran 4641

ke Slovenije, ki morajo pri prijavi predložiti
tudi izjavo – soglasje delodajalca, da se
strinja z njihovim sodelovanjem na razpisanih nalogah za občasno strokovno svetovanje na Ministrstvu za okolje in prostor v letih
2002 in 2003. Vloga mora vsebovati podatke o zgoraj navedenih znanjih, izkušnjah in
usposobljenostih kandidata ter kratek življenjepis.
Ministrstvo za okolje in prostor bo z izbranimi kandidati sklepalo pogodbe o delu
ali avtorske pogodbe za vsako občasno svetovanje posebej.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
»Ne odpiraj prijava za razpis – občasno strokovno svetovanje v letih 2002 in 2003 –
področje upravljanja z vodami« morajo kandidati dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Vložišče, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 7. 2002, ne glede na vrsto
prenosa, do 15. ure. Vloge bo po preteku
tega roka odprla strokovna komisija in o
izbiri kandidate obvestila najkasneje v 15
dneh po končanem odpiranju.
Podrobnejše informacije: Helena Matoz,
tel. 01/478-73-82, elektronska pošta: helena.matoz@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-72671
Po pooblastilu edinega družbenika družbe Union - consult d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, Greti Ivanc, stanujoča Ljubljana, Brilejeva ulica 4, objavlja STIS, d.o.o.,
Ljubljana, Kavčičeva 64/a
javno zbiranje ponudb
za prodajo 20% poslovnega deleža družbe Union - consult d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, vložek številka 1/
05637/00.
Poslovni delež se ne bo prodal pod ceno 43,000.000 SIT.
Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pisno ponudbo z navedbo svojih podatkov in ponujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS, d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom “za razpis
Union - consult”.
2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega deleža po ponujenih pogojih, overjeno pri notarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.
3. Vsi stroški prenosa poslovnega deleža in stroški vpisa v sodni register bremenijo kupca.
4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo izbrani, bodo pisno obveščeni v roku 8 dni
po končanem zbiranju ponudb. Prodajalec
si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe.
5. Podatki o finančno-materialnem stanju Union - consult d.o.o. so interesentom
na razpolago po predhodnem telefonskem
dogovoru med delovnim časom v obdobju
zbiranja ponudb, na sedežu STIS, d.o.o.,
Ljubljana, Kavčičeva 64/a.
STIS, d.o.o., Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 184-2002
Ob-72356
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega
postopka Vaneča - železnica, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem, Chassangard Irmi, Francija, Šavel Janezu, Avstralija, Stanisavljevič
Vesni, Futog, se postavi Ludvik Novak, župan Občine Puconci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 35102-156/02-153
Ob-72359
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00) in pooblastila načelnika
Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1/45
z dne 4. 10. 2000, v zadevi izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje na avtocesti A2
Karavanke–Obrežje, na odseku Krška vas–
Obrežje po uradni dolžnosti naslednji sklep:
Nataša Tičar, upravna delavka iz UE Brežice, se postavi za začasnega zastopnika
lastnikov:
Priimek, ime

Parc. št.

K.o.

Hočevar Ivana
Lavrinšek Kristina
Horvat Bara
Horvat Vid
Humek Danica
Matjašič Juro
Rukinič Anica

13/60
1/27
13/55
13/55
69
85/1
69

Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina

Zastopala jih bo v postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje na avtocesti A2,
Karavanke–Obrežje, na odseku Krška vas–
Obrežje, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik oziroma sama stranka ali njen pooblaščenec.
Št. 25201-481/2002 1204
Ob-72678
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 44. člena
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Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Slobodanu Nikoliću, z zadnjim začasnim prebivališčem, na naslovu Novo mesto, Šegova ulica
115, naslednji sklep:
Slobodan Nikolić, roj. 24. 4. 1955, v
kraju Beograd, Srbija, z zadnjim začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu Novo mesto, Šegova ulica 115, se v
postopku rezveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje 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. 25201-481/2002 1204
Ob-72676
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
44. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00), po uradni dolžnosti, v
upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Goranu Nikiću, z zadnjim
začasnim prebivališčem, na naslovu Novo
mesto, Ulica Slavka Gruma 82, naslednji
sklep
Goranu Nikiću, roj 13. 10. 1985, v kraju
Osijek, Hrvaška, z zadnjim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 82, se v
postopku razveljvitve dovoljenja za začasno
prebivanje 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. 3515-38/2002-19
Ob-72681
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič
Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila
načelnice Upravne enote Ljubljana, št. sl.
6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Škerl
Franca sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Škerl
Francu, nazadnje stanujočemu v Ljubljani,
Vrhovci c. IV/6, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Janez Martin Omerza, delavec Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič
Rudnik.
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.
Št. 3515-38/2002-20
Ob-72685
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič
Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51. čle-
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na Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila
načelnice Upravne enote Ljubljana, št. sl.
6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bavdek Stanislava, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
Za začasnega zastopnika stranki Bavdek
Stanislavu, nazadnje stanujočemu v Ljubljani, Pot na Visoko 18, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Janez Martin Omerza,
delavec Upravne enote Ljubljana, Izpostava
Vič Rudnik.
Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 020-49/00002/2002-010 Ob-72407
Sindikat Vladne agencije Slovenije,
SVAS, se določi kot reprezentativni sindikat
v dejavnosti pomožnih služb vlade.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-5/2002-65
Ob-72402
Pravila sindikata z imenom Sindikat podjetja COP, d.o.o., Ljubljana, Stegne 13,
se z dnem 27. 5. 2002 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02801-3/2002
Ob-72586
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 66,
kamor je vpisan Sindikat Merx-Gostinstvo
in turizem Celje, se z dne 5. 6. 2002
vpiše sprememba sedeža sindikata.
Nov sedež sindikata je: Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje.
2. Spremembe in dopolnitve Pravil za delovanje sindikata Merx-Gostinstvo in turizem
Celje, ki so jih dne 19. 10. 1999 sprejeli
člani sindikata na občnem zboru, se hranijo
pri Upravni enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 5175453.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje, št. 02801-066/93 z dne 26. 5. 1993.
Št. 141-21/2002-112
Ob-72587
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Statut sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dija-

škega doma Tezno, z dne 23. 5. 2002, s
sedežem sindikata v Mariboru, Zolajeva ulica 13.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 21 z dne 6. 6. 2002.
Identifikacija - matična številka sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dijaškega doma
Tezno, skrajšano: SVIZ DD Tezno, je
1435949.
Št. 121-51/93-08
Ob-72588
Spremeni se ime sindikata zavoda iz
SVIZ - Sindikat Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj v SVIZ - Sindikat
Srednje biotehniške šole Kranj, s skrajšano označbo na štampiljki: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije BTŠ Kranj.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 42, pri Upravni enoti Kranj.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-29/02-13
Ob-72358
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 10.
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
Intereuropa, Mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper (v nadaljevanju: Intereuropa) in Skladiščno
transportni in trgovinski center Maribor d.d., Tržaška cesta 53, Maribor (v
nadaljevanju: STTC), skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija bo izvedena z zamenjavo
delnic družbe STTC za novo izdane delnice družbe Intereuropa na podlagi dne 10.
4. 2002 sklenjene »Pogodbe o izročitvi
stvarnih vložkov (delnic)« družbe STTC, s
čimer bo Intereuropa pridobila izključni
nadzor nad družbo STTC (99,32% kapitalski delež).
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga skladiščenja in prekladanja ter
upoštevnega trga klasične špedicije ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi
in cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Javne prodaje delnic

Objave gospodarskih
družb

A)
I.
II.
B)
I.
III.
IV.
V.
C)
Č)
A)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
C)
D)
E)
E)
F)

Grad Prestranek, d.d., objavlja bilanco stanja in bilanco uspeha:

Ob-72611
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
naslednjo

BILANCA STANJA
na dan 31. 12. 2001

ponudbo za prodajo delnic
Zavarovalnice Triglav, d.d.:

Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Gibljiva sredstva
Zaloge
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Sredstva
Zunajbilančna sredstva
Kapital
Osnovni kapital
Vplačani presežek kapitala
Rezerve
Preneseni čisti dobiček ali izguba
iz prejšnjih let
Revalorizacijski popravek kapitala
Nerazdeljeni čisti dobiček
ali izguba poslovnega leta
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Obveznosti do virov sredstev
Zunajbilančne obveznosti

Znesek v 000 SIT
tekoče leto
preteklo leto
744.321
723.626
4.062
10.768
740.259
712.858
96.759
59.020
22.235
26.290
73.856
31.808
–
747
668
175
841.080
782.646
47.333
47.333
719.977
698.043
345.880
345.880
40.316
40.316
20.123
32.140
(-25.010)
365.596

(-25.010)
340.200

(-26.928)
33.480
9.029
78.594
841.080
47.333

(-35.483)
23.477
13.026
48.100
782.646
47.333

IZKAZ USPEHA
za čas od 1. 1. do 31. 12. 2001

Prodajalec: Gradbinec d.d. – v stečaju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
Predmet prodaje: 5 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 1,412.000 SIT po delnici.
Prodajalec: Sljemetrans d.d. v stečaju, Kelekova 2a, 10360 Sesvete, Hrvaška.
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 6.000,00 EUR v tolarski protivrednosti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice
Triglav, d.d., namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo, da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Znesek v 000 SIT
tekoče leto
preteklo leto
A)

B)
C)
Č)
D)
E)
F)
H)
J)
L)
M)
M)
N)
O)
P)
P)
Š)

Čisti prihodki iz prodaje
in usredstvenih lastnih učinkov
– na domačem trgu iz razmerij do drugih
– na tujem trgu iz razmerij do drugih
– iz usredstvenih lastnih učinkov
Proizvajalni stroški prodanih količin
Kosmati dobiček iz prodaje
Stroški prodaje
Stroški uprave
Dobiček iz poslovanja
Izguba iz poslovanja
Prihodki na podlagi deležev iz dobička
drugih povezanih podjetij
Prihodki iz obresti in drugih
prihodkih financiranja
Odhodki za obresti in drugi odhodki
financiranja
Dobiček iz rednega delovanja
Izguba iz rednega delovanja
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Celotni dobiček
Celotna izguba
Čista izguba poslovnega leta

65.186
62.609
2.163
414
45.793
19.393
0
36.310
0
(16.917)
0

63.830
63.830
0
0
0
63.830
7.584
81.310
0
25.064)
0

0

206

(10.039)
0
(25.956)
4.033
(4.005)
0
(26.928)
(26.928)

(9.585)
0
(34.443)
1.579
(2.619)
0
(35.483)
(35.483)

Grad Prestranek, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-72556
V sklicu skupščine družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d., Kidričeva c. 50 Škofja Loka, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 14. 7. 2002, se peta in šesta
točka popravita in se pravilno glasita:
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
34,314.408 SIT (preneseni dobiček).
Dividende se izplača delničarjem, ki so
na dan pred izplačilom dividend vpisani v
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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: predsedniku 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.
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.
Ob-72385
Na podlagi 30. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava
družbe sklicuje
6. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v sredo, 24. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje
15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 6. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalca glasov sta imenovani Nataša Podlipnik
in Nadja Kavčič, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001 in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.779,138.279,30 SIT, se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku 176,914.430 SIT, oziroma 110 SIT
bruto na delnico,
– prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 801,111.924,65 SIT,
– preneseni
dobiček
v
znesku
801,111.924,65 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjem poslovnem letu.
Za izplačilo pod prvo alineo točke a) se
uporabi revalorizirani preneseni dobiček iz
leta 1999. Dividende se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan skupščine v 60 dneh po sprejetju sklepa.
b) Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, za
revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za
poslovno leto 2002.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu so na vpogled delničar-
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jem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 14. uro pri Mariji Ušaj, v
direkciji za kadre in splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu z 32. členom statuta družbe prijavili udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi
družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-72386
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica, d.d. uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Bajuk, za preštevalce
glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in Jernej Peršak.
Na skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
40,973.417,12
SIT
se
uporabi:
14,466.000 SIT za izplačilo dividend, o bilančnem dobičku v višini 26,507.417,12
SIT se bo odločalo v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Bruto dividenda za eno delnico znaša
50 SIT in pripada delničarjem, ki so na dan
1. 8. 2002 vpisani v registru KDD. Dividenda se izplača najkasneje do 30. 11. 2002.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2001.
3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za
leto 2002 se imenuje RS BIRO, d.o.o. Kvedrova 16, Žalec.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je dostopno na sedežu družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.

Sklepe pod 1., 2., in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
3. točko pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica pa do
dneva skupščine vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred
skupščino pisno napovejo svojo udeležbo.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi
istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica, d.d.
uprava
Št. 03/2002
Ob-72387
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 9. člena statuta družbe
Suma Holding d.d., uprava družbe Suma
Holding d.d. sklicuje
2. skupščino družbe
Suma Holding d.d.,
ki bo dne 25. 7. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi GIZ SUMA 2000, na naslovu Slamnikarska cesta 4, Domžale.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se potrdi Staneta Skoka, za sestavo
notarskega zapisa se pooblasti Majdo Lokošek, notarko v Domžalah.
Za preštevalca glasov se izvoli Igorja Grudna in Kati Mulej.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.1. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
2. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.
4. Zamenjava članov nadzornega sveta
iz družbe Koloniale.
Predlog sklepa: razrešita se člana nadzornega sveta Radovan Kovačevič in Stojan
Milovanovič. Za nova člana nadzornega sveta se imenujeta Matjaž Juteršek in Milan
Meža.
Gradivo za sejo skupščine prejmejo udeleženci po pošti.
Suma Holding d.d. Domžale
predsednik uprave Suma Holding d.d.
Stane Skok, univ. dipl. prav.
Ob-72395
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava sklicuje
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6. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 25. 7. 2002 ob 12. uri, na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga
predsednika skupščine in preštevalca glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Edvarda Abrama in preštevalko glasov Barbaro Mržljak.
Seji prisostvuje vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Avrigo d.d., na dan 31. 12. 2001
33,696.068,23 SIT in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini
11,940.293,09 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 21,755.775,14
SIT. Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem
znesku 33,696.068,23 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001.
4. Informacija o poslovanju z lastnimi delnicami.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
iz Ljubljane.
Celotno skupščinsko gradivo, 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 statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, na sedežu
družbe Avrigo d.d. v Novi Gorici na Kidričevi 20, od dneva objave dnevnega reda do
seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
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dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to
je 25. 7. 2002 ob 13. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava-direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ek.
Ob-72396
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostinskega podjetja Sevnica, d.d., sklicuje
uprava
6. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 2. 8. 2002 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine - predsednik, preštevalec in notar.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za člane organov skupščine se izvolijo predlagani kandidati in določi notar.
2. Predstavitev letnega revidiranega poslovnega poročila za leto 2001, pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001 in podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2001.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube poslovnega leta 2001.
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta
2001 v višini 20,198.299,81 SIT, se pokrije iz oblikovanih rezerv družbe.
4. Obravnava in sprejem dopolnitve in
sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
in sprememba statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2002, revizijsko hišo KPMG Slovenije d.o.o., iz Ljubljane.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 2. 8. 2002 ob
13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, tj. 2. 8. 2002 ob
14. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-

oblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Organizirano zbrana pooblastila morajo biti
izdana po postopku in skladno z vsebino
določil XII. poglavja Zakona o prevzemih.
Na skupščini lahko sodelujejo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo upravi družbe tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak delovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.
Vložitev nasprotnih predlogov ali dopolnilnih predlogov
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega delovnega dne od objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.
uprava družbe
direktor Kristijan Janc
Ob-72406
Na podlagi 14. točke Statuta Medex international, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje:
8. skupščino
delničarjev,
ki bo dne 23. 7. 2002 ob 14. uri na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe
Medex International d.d.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001
v višini 233,692.718,72 SIT ostane neuporabljen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2002 se imenuje podjetje za ekonomske, revizijske in svetovalne storitve TEXIMA – KONTA, d.o.o.
Sklepe pod točkami 1, 2 in 3 predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 4 pa samo nadzorni svet.
II. Vpogled v gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta ter besedilom
predlaganih sprememb statuta je delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
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dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Medex international d.d.
Št. 200215
Ob-72421
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe
ETRA 33 Energetski transformatorji d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje
6. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 23. 7. 2002 ob 13. uri v
sejni sobi upravne stavbe družbe na Šlandrovi 10, Ljubljana-Črnuče.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Jožica Tominc, za preštevalca glasov pa Tomaž Guzelj in Breda
Jeran.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
v revalorizirani višini na dan 31. 12. 2001
znaša skupaj 302,268.216 SIT in je sestavljen iz:
– nerazporejenega dobička v letu 1998
50,675.111 SIT,
– nerazporejenega dobička v letu 1999
119,810.870 SIT,
– nerazporejenega dobička v letu 2000
82,451.956 SIT,
– preostanka čistega dobička iz leta
2001 49,330.279 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček uporabi za izplačilo dividende v letu 2002 v skupni višini bruto
49,638.600 SIT, kar znese 1.100 SIT bruto na delnico, in sicer iz nerazporejenega
dobička za leto 1998. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani na dan
skupščine v delniško knjigo pri KDD. Dividenda bo izplačana delničarjem v 60 dneh
po sklepu skupščine.
Preostali bilančni dobiček v višini
252,629.616 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta delniške družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta
nadomesti z novim besedilom statuta, ki je
priloga tega sklepa.
4. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da v skladu z 8. odstavkom 240.
člena ZGD lahko pridobiva lastne delnice, tako da število lastnih delnic, skupaj z že pridobljenimi ne bo preseglo 10% vseh delnic.
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Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa.
Prodajna cena delnic ne sme biti višja od
40% njihove knjigovodske vrednosti izračunane iz podatkov zadnjega zaključnega računa in revalorizirane do dneva nakupa, ter
ne nižja od nominalne vrednosti delnice.
V primeru, da delnice družbe kotirajo na
borzi, cena delnic ne sme biti višja od borznega tečaja na dan nakupa.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Plus Revizija, d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov v
poslovnem letu 2002.
6. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih.
Skupščino se seznani, da je član nadzornega sveta predstavnik zaposlenih Zlatko Hernčič.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
družbi pisno dostavljeno tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
do vključno petka 19. 7. 2002 in ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi št. 122, v I. nadstropju
upravne stavbe družbe ETRA 33, d.d, Šlandrova 10, Ljubljana, uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje, v istem prostoru in bo tedaj sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino družbe vključno z
letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlaganimi
spremembami statuta je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
vsak delavnik med 12. in 14. uro, v času od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
ETRA 33, d.d.
uprava družbe
Ob-72427
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, uprava
sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za
proizvodnjo in storitve d.d. Kočevska
Reka, Kočevska Reka 40,
ki bo dne 26. 7. 2002 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
40, Kočevska Reka.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
Za predsedujočega skupščine se imenuje Jure Okrajšek
V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
– Andrej Puž, kot predsedujoči ter
– Olga Jonke in Renata Juršič – kot
preštevalki glasov.
2. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu poslovnega poročila družbe za leto 2001.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ugotavlja, da je Stanislavu Plavcu, članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev, prenehal mandat dne
27. 2. 2002.
3.2. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, z mandatnim
obdobjem od dneva imenovanja do 29. 6.
2005 se imenuje predlaganega kandidata.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina bruto sejnin za
člane nadzornega sveta od 27. 7. 2002
dalje znaša:
– za predsednika 50.000 SIT bruto,
– za člane 35.000 SIT bruto,
– za namestnika predsednika enako kot
za člane, razen v primeru nadomeščanja
predsednika, ko mu pripada sejnina, ki bi
se izplačala predsedniku.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2002 se imenuje družbo Plus Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan 24. 6. 2002 in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«, dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni sobi in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci s
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
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Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi dveurni odmor po katerem se skupščina vnovič začne.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Snežnik, d.d., Kočevska Reka
uprava družbe
Robert Tomazin, ek.
direktor
Ob-72431
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 20, v Kranju, sklicuje na podlagi 7.3
točke statuta in 284. člena ZGD
sedmo skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.,
ki bo 22. 7. 2002, ob 10. uri, v prostorih Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna
družba, Bleiweisova c. 20, 4000 Kranj, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa uprave:
a) za predsednika skupščine se izvolita
Miro Erzin;
b) za preštevalca glasov se izvolita Branko Malešič in Tina Sajovec.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2001.
Bilančni dobiček v višini 11,651.000 SIT
ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi,
ki je pripravila letno poročilo za leto 2001 in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2001.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za leto
2002 družbo KPMG Slovenija d.o.o., Podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
4. Sejnina članom NS.
Predlog sklepa uprave: sejnine članom
NS se povečajo in znašajo 70.000 SIT na
člana.
5. Imenovanje posebnega revizorja po
67. členu ZPRE.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja Sintal d.d., Zaloška 143, Ljubljana: za
izrednega revizorja po 67. členu ZPRE,
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov v zadnjih petih letih se imenuje revizorska hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad.
6. Poročilo uprave o kapitalski ustreznosti, likvidnosti in solventnosti po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij.
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Predlog sklepa manjšinskega delničarja
Sintal d.d., Zaloška 143, Ljubljana: informacija se vzame na znanje.
7. Obravnava odgovornosti uprave in glasovanje o zaupnici.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja
Sintal d.d., Zaloška 143, Ljubljana: skupščina upravi izreka nezaupnico.
8. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja
Sintal d.d., Zaloška 143, Ljubljana: odpokličejo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev se izvolita:
1. Šteh Slavko,
2. Pistotnik Robert.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in letnim poročilom družbe je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Varnost Kranj d.d., Bleiweisova c. 20, v
Kranju, v tajništvu predsednika uprave, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 22. 7. 2002,
ob 10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, ob 10.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji, ki se osebno udeležijo skupščine morajo predložiti vabilo na katerem je
napisano število delnic.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Varnost Kranj d.d.
uprava
Ob-72432
Na podlagi točke 9.3 statuta Komunale
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava in nadzorni svet sklicujeta
8. redno skupščino
družbe,
ki bo v ponedeljek 22. 7. 2002 ob 15.30
na sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in zapisnikarja ter določitev notarja.
3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta za leto 2001.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2001.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K točki 2: izvolijo se predlagani člani
verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.
K točki 4: sprejme se predlagana delitev
dobička, članom nadzornega sveta in upravi se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.
K točki 5: za revizorja za poslovno leto
2002 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
K točki 6: izvoli se predlagani član.
Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Seznam delničarjev je dostopen na vpogled vsakemu delničarju dva
delovna dneva pred skupščino na sedežu
družbe od 8. do 12. ure.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih s pismenimi pooblastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če se najkasneje 3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo.
Udeleženci skupščine se pred njenim pričetkom podpišejo v seznam prisotnih udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro pozneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Komunala Nova Gorica d.d.
direktor družbe
Davorin Volk
predsednik nadzornega sveta
Janez Korošec, univ. dipl. inž. arh.
Št. 24/02
Ob-72471
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor vabi delničarje na
6. sejo skupščine Informatika,
informacijske storitve in inženiring,
d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 24. julija
2002 ob 11. uri na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Ivana Pristovnika in za preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
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Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 2001 in o pisnem
poročilu nadzornega sveta po 274a. členu
zakona o gospodarskih družbah.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2001.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
sprejme sklep o izbiri pooblaščene revizijske družbe v predlaganem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 15. 7. 2002 in ki
pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni
Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2 do vključno
16. 7. 2002.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
Maribor
uprava družbe
Št. 117/1
Ob-72481
Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe Mura, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese 2,
uprava družbe Mura d.d., vabi delničarje na
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9. sejo skupščine
družbe Mura d.d.,
ki bo v petek, 26. julija 2002 ob 10. uri,
v Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Lendavska 5, Murska Sobota.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine po predlogu sklicatelja, seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta.
3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo
v letu 2001.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Deloitte & Touche.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred skuščino pisno
prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Murski Soboti, Plese 2, v tajništvu predsednika uprave delniške družbe, vsak delovni
dan od 10. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Mura d.d., Murska Sobota
predsednik uprave
Ob-72482
Na podlagi 35. in 37. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka, d.d., Cesta 1. maja 14, uprava
sklicuje
1. skupščino
D.P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka, d.d., Hrastnik, Cesta
1. maja 14,
ki bo dne 26. 7. 2002 ob 11. uri, na
sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja
14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednika skupščine: mag. Stojana Binderja,
– dva preštevalca glasov:
– Milena Pirc,
– Janja Rojko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se besedilo Poslovnika o delu skupščine v
predloženem besedilu.
3. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček iz leta 2001 v višini 95.640,77 SIT
se v celoti uporabi za zakonske rezerve.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu 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. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina, skladno s predlogom, izvoli tri člane nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-72485
Na podlagi 67. člena Statuta družbe Igmat, Inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Polje 351C, 1260 Ljubljana - Polje, uprava
sklicuje
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5. skupščino delničarjev družbe
Igmat, d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 22. julija 2002 ob
16. uri v prostorih Igmat, d.d., Polje 351C,
1260 Ljubljana - Polje.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana
sprememba in dopolnitev statuta v predloženem besedilu ter sprejme čistopis statuta
družbe.
3. Spremembe članstva v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta,
skupščina z dnem 22. 7. 2002 izvoli za
štiriletni mandat naslednje člane:
– Dušan Jereb,
– Janez Prosen,
– Olga Naglič.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
a) Predlog sklepa: sprejme se predlagani sklep o delitvi bilančnega dobička, ki glasi:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2001 znaša 304,065.005,85 SIT,
– o preostanku dobička iz leta 1997 ter
dobička iz let 1998, 1999, 2000 in 2001
bo skupščina odločala v naslednjih letih,
– del dobička iz leta 1997 v višini
32,014.000 SIT se razdeli za dividende in
nagrade upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in članom nadzornega sveta, kot sledi:
– za dividende 28,114.000 SIT, kar
znaša 500 SIT/bruto na delnico,
– za nagrado upravi bruto 500.000
SIT,
– za nagrado šestim zaposlenim s posebnimi pooblastili skupno bruto 900.000
SIT,
– za nagrado predsedniku nadzornega sveta bruto 1,000.000 SIT,
– za nagrado članoma nadzornega
sveta skupno bruto 1,500.000 SIT.
Dividende in nagrade bodo izplačane do
konca meseca novembra 2002.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001 ter njihovo delo v poslovnem letu 2001 potrdi in odobri.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do četrtka, 18.
7. 2002. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi pisno pooblastio.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
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ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 17. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Igmat, d.d., Ljubljana - Polje
uprava
Ob-72488
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
6. skupščino delničarjev
ki bo dne 22. 7. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini
308,480.670,61 SIT se uporabi:
a) bilančni dobiček iz leta 1997 v višini
37,090.773,06 SIT se uporabi za izplačilo
dividend. Bruto dividenda na delnico znaša
72,33 SIT in pripada imetnikom delnic, vpisanih v KDD na dan 24. 7. 2002. Izplačilo
dividend se opravi najkasneje do 31. 12.
2002 v nerevalorizirani vrednosti.
b)
bilančni
dobiček
v
višini
27,641.279,51 SIT se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.
c)
bilančni
dobiček
v
višini
243,748.618,14 SIT se nameni uporabi v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2001.
4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev
od dneva sprejema tega sklepa izvrši nakup
lastnih delnic v višini 95,000.000 SIT po
najnižji ceni 1.000 SIT in po najvišji vrednosti
3.000 SIT. Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala. Nadzorni svet s pravilnikom uredi
poslovanje z lastnimi delnicami.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo:
– Marijan Vladko Mir,
– Ljubo Žužek,
– Venčeslav Radi,
– Dušan Jesenik.
Mandat novih članom prične teči 26. 8.
2002.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do 19. 7. 2002 in so na ta dan
vpisani v delniški knjigi pri KDD.

Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v Ljubljani, v tajništvu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Tam je delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščene prosimo, da se prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.
uprava družbe
Št. 5.76
Ob-72492
Na podlagi 7.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Unior d.d.,
ki bo 24. 7. 2002 ob 12. uri v Termah
Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in
se na predlog uprave izvolijo delovna telesa
skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine Koštomaj Tea,
– verifikacijska komisija v sestavi predsednika Polanec Bogdana in dveh preštevalcev glasov Rebernak Marjane in Košir
Matjaža.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč iz Slovenskih Konjic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2001 in z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto
2001.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 znaša 2.900,734.362,76
SIT in se uporabi:
– za
izplačilo
dividend
171,475.898,62 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom
nadzornega sveta in članom uprave
12,860.692,40 SIT.
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2. O ostanku bilančnega dobička v
znesku 2.716,397.771,74 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
3. Dividende in udeležba na dobičku
članom nadzornega sveta in uprave se izplača iz nerazporejenega dobička iz leta
1998.
4. Delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, pripada dividenda v višini 73,33 SIT bruto na
delnico in se izplača delničarjem najkasneje do 31. 10. 2002 v gotovini.
5. Zapadlost dividende za leto 2001
je tri leta od dneva skupščine delničarjev
družbe, to je do vključno 24. 7. 2004, ko
bo družba Unior d.d. znesek neizplačane
dividende prenesla na nerazporejeni dobiček in o tem obvestila skupščino delničarjev družbe.
3.2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.
4. Uskladitev statuta z Zakonom o gospodarskih družbah in Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.
Predlog sklepa: 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),
B) Skupščina na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Unior d.d. v predloženem besedilu in
čistopis statuta družbe.
5. Uskladitev poslovnika o delu skupščine z Zakonom o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve
poslovnika o delu skupščine v predloženem
besedilu in čistopis poslovnika.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se potrdi predlagana revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d.d., da opravi revizijo poslovanja družbe za leto 2002.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenci morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in mora biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščino
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščeni in zastopniki, ki so vpisani
v delniški knjigi na dan skupščine.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do 21. 7. 2002.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
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pred vhodom v dvorano z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev
Prosimo, da svoje utemeljene nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Uprava Unior d.d.
predsednik uprave
Janez Špes, univ. dipl. ek.
Ob-72497
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi 6.2. točke Statuta družbe “Preskrba” d.d. Sežana sklicuje direktor družbe “Preskrba”, trgovina na debelo in
drobno d.d. Sežana
4. redno skupščino
družbe “Preskrba”, trgovina na debelo
in drobno d.d., Sežana, Partizanska 71,
ki bo v četrtek, dne 25. 7. 2002 ob 13.
uri na sedežu družbe, Sežana, Partizanska
71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. Na skupščini je prisoten notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine “Preskrba” d.d.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: skupščina se je
seznanila s sprejetim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2001 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2001.
3.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2002 se imenuje pooblaščeno revizijsko hišo Deloitte & Touche d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno
leto 2001 z mnenjem revizorja ter poročilo
nadzornega sveta k letnemu poročilu so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Sežani, Partizanska 71, v kadrovski službi, vsak delavnik od 7. do 15. ure, do
vključno dneva skupščine. Za vpogled v
gradivo se delničar izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpiskom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Delničar lahko vloži nasprotni predlog k
posamezni točki dnevnega reda v 7 dneh
od dneva objave sklica skupščine. Nasprotni predlog mora biti v pisni obliki, jedrnat in
razumno utemeljen. Osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti se ga odda na sedež
družbe v kadrovsko službo.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico ima delničar, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi kadrovski službi družbe tako, da jo le-ta prejme
najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško knjigo družbe najkasneje 10.
dan pred dnevom izvedbe skupščine. Dan
izvedbe skupščine se všteva v navedena roka. Delničarja lahko na skupščini zastopa pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom v
pisni obliki. Pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek tar naslov pooblastitelja in pooblaščenca, njuni EMŠO in njuna podpisa, število glasov, ki jih ima pooblastitelj, ter kraj in datum
izdaje pooblastila. Ob prijavi se mora delničar
izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenec delničarja z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopnika pa z overjenim
izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo se
shrani pri družbi in je pri njej shranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor, kjer bo skupščina. Na skupščini
se odloča o objavljenih predlogih sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt od 12. ure
dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če v prvem sklicu ne
bo zagotovljena sklepčnost, bo skupščina ponovljena pol ure za prvim sklicem v istih prostorih in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
“Preskrba” d.d.
direktor
Preskrba Sežana
Nadja Rus
Ob-72487
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu
s 37. členom veljavnega statuta družbe
Geostroj, podjetje za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16,
sklicuje uprava
4. redno skupščino družbe
Geostroj, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 22. 7. 2002 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 16, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
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Uprava po ugotovitvi sklepčnosti predlaga skupščini sklep: za predsedujočega
skupščine se izvoli: odvetnik Tomaž Čad.
Imenuje se preštevalki glasov: Ivica Vidic, Ana Praprotnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Majda Lokošek.
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.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2001 in
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2001.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: na podlagi sprejetega letnega
poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Geostroj d.d., ki
po stanju na dan 31. 12. 2001 znaša
4,918.000 SIT, in sicer tako, da ostane v
celoti nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sklep: skupščina v skladu z določilom
282.a člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima za leto 2001 tudi podeljuje razrešnico.
5. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
skupščina ugotavlja, da je na podlagi odstopne izjave z dne 25. 2. 2002 prenehalo
članstvo v nadzornem svetu Hrvoju Tijanu
dne 25. 2. 2002.
Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje: Gragor Gerbec.
6. Sprememba statuta družbe.
Uprava predlaga skupščini sklep: skupščina sprejema predlagane spremembe statuta družbe s prečiščenim besedilom statuta družbe zaradi uskladitve z določbami novele ZGD – F.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.
Uprava predlaga skupščini sklep: za revizijo poslovanja družbe Geostroj d.d. se za
poslovno leto 2002 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled na sedežu družbe
Dimičeva 16 v Ljubljani, v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
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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 z izpisom iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Geostroj, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Marko Nosan
Št. 010062
Ob-72489
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Iskra Elektrozveze d.d. Ljubljana, Stegne 11,
uprava družbe vabi delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Iskra Elektrozveze, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 24. 7. 2002 ob 12. uri, v
M hotelu d.o.o., Derčeva ul. 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Olgo Sečnik in Erno Flarjanič. Skupščini bo prisostvovala notarka Dušica Berden.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina daje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico upravi in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 2001.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o., Ljubljana.
7. Seznanitev s članom NS, predstavnikom zaposlenih.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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 tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala pol ure kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Iskra Elektrozveze, d.d.
glavni direktor
Marko Boštjančič
Ob-72491
Na podlagi določil statuta delniške družbe Mizar, industrija stavbnega pohištva Volčja Draga d.d., Volčja Draga 42 in določil
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Mizar d.d., Volčja
Draga,
ki bo v petek, 26. 7. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman,
– za preštevalca glasov se izvolita Alenka Rusjan in Andrej Rusjan,
– skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Eva Lučovnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta za leto 2001.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
– na podlagi 228/6 člena ZGD se bilančni dobiček v višini 8.488 tisoč SIT uporabi
za druge rezerve družbe;
– potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2001 in se
upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za poslovno leto 2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 imenuje revizijsko družbo
Podboršek d.o.o.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Volčja Draga 42,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.
Na skupščini delničarjev se odloča o vsaki točki dnevnega reda javno z glasovnicami.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblaščenci morajo ob prijavi predložiti pooblastila v pisni obliki.
Za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini morajo delničarji, pooblaščenci
in zastopniki prijaviti svojo udeležbo na skupščino vsaj tri dni pred zasedanjem v tajništvu uprave.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkazujejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklepa v tajništvu
uprave Mizar d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne uro kasneje. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mizar d.d.
direktor družbe
Andrej Rusjan
Ob-72516
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d., sklicujem
4. sejo skupščine,
ki bo dne 24. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komisije, komisije za izvedbo glasovanja in notarja ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja ter ugotovi sklepčnost.
2. Sklepanje o Poslovniku o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se Poslovnik o
delu skupščine po predloženi vsebini.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
Predilnice Litija holding d.d., odločanje o
uporabi bilančnega dobička za leto 2001
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2001.
Bilančni dobiček za leto 2001 znaša
14,668.018,93 SIT in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za leto 2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
svet se za revidiranje letnega poročila za
leto 2002 imenuje revizijska hiša Revidis
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe statuta družbe
Predilnice Litija holding d.d., v predloženi
vsebini.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
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Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 24. 7. 2002 ob 13. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding, d.d.
uprava:
Manja Tesla
Ob-72525
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija d.d., sklicujem
9. sejo skupščine,
ki bo v sredo, 24. 7. 2002 ob 10. uri, v
sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komisije, komisije za izvedbo glasovanja in notarja ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja ter ugotovi sklepčnost.
2. Sklepanje o Poslovniku o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se Poslovnik o
delu skupščine po predloženi vsebini.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001, s poročilom revizijske
hiše IN Revizija d.o.o. in poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Predilnice Litija d.d.,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2001 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega poročila družbe za leto 2001.
Bilančni dobiček za leto 2001 znaša
56,433.657,22 SIT in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za leto 2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
svet se za revidiranje letnega poročila za
leto 2002 imenuje revizijska hiša IN Revizija
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe statuta družbe
Predilnice Litija d.d., v predloženi vsebini.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 24. 7. 2002 ob 11. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala

ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija, d.d.
uprava:
Franc Lesjak
Ob-72529
Na podlagi 31. člena statuta družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije
– razvoj in inženiring d.d., Maribor, Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
5. skupščino družbe
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.,
ki bo dne 19. 7. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica
2 (sejna soba – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za
predsednika skupščine in preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave
oziroma delničarjev na skupščini. Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta javnega podjetja Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring d.d.,
po predlogu uprave. Nadzorni svet se pooblasti za uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
3. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na podlagi sprememb
statuta javnega podjetja se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta, in sicer: mag.
Djordje Žebeljan, mag. Drago Fabijan, mag.
Dušan Kosec, prof. dr. Jože Voršič, prof.
dr. Vojko Musil.
V skladu z določili 23. člena statuta javnega podjetja se za mandatno obdobje 4
let imenujeta za člana nadzornega sveta
mag. Djordje Žebeljan in mag. Drago Fabijan.
4. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
poslovnim poročilom za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2001.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 skupščina imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
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7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj z sklepov pod 1., 4., 5. in
6. točko sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod 2. in 3. točko pa uprava
na podlagi edinega delničarja – Republike
Slovenije.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut 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 zastopniki 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 kapitala.
Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije –
razvoj in inženiring, d.d. Maribor
direktor:
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
Ob-72533
Magistrat International, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vabi delničarje družbe Magistrat International, d.d.,
Ljubljana, na
letno skupščino,
ki bo 25. 7. 2002 ob 10. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Kotnikova 28 in bo obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leti
2000 in 2001 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leti 2000 in 2001 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
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2.2. Bilančni dobiček za leto 2001, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2001 v
višini 2.366,081.392,49 SIT, ki vsebuje tudi čisti dobiček iz leta 2000, se v višini
85,643.893 SIT razporedi v rezerve za lastne deleže, v ostalem delu v višini
2.280,437.399,33 SIT pa se razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša nominalno s sedanjih
13,098.000 SIT za 2,314.000 SIT na
10,784.000 SIT, z umikom 2.314 lastnih
delnic v breme drugih rezerv iz dobička.
Skupaj z zmanjšanjem osnovnega kapitala
se sorazmerno zmanjša tudi revalorizacijski
popravek osnovnega kapitala.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se predlaga zaradi umika SRD, d.d., iz lastništva v
družbi.
2.314 lastnih delnic je družba pridobila
z nakupom od Slovenske razvojne družbe,
d.d., za skupno kupnino 154,703.627 SIT.
Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic, torej za znesek 2,314.000 SIT
s pripadajočo revalorizacijo, se povečajo
kapitalske rezerve družbe.
Razlika med revalorizirano knjižno vrednostjo umaknjenih lastnih delnic ter zneskom zmanjšanja osnovnega kapitala in njegovega revalorizacijskega popravka, se poračuna z drugimi rezervami iz dobička.
4. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut družbe Magistrat International, d.d., Ljubljana,
po predlogu.
5. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in imenovanje novega
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dne
14. 10. 2002 poteče 4-letni mandat članom nadzornega sveta. Skupščina imenuje
nove člane nadzornega sveta po predlogu.
6. Razširitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: registrirana dejavnost
družbe se razširi za dejavnosti:
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom,
52.420 Trgovina na drobno z oblačili,
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki,
52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
52.620 Trgovina na drobno po pošti,
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
55.400 Točenje pijač.
Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).
7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2001 in 2002 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo družbi prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo
se vse prijave, ki na družbo prispejo do
vključno 22. 7. 2002. Pooblastilo mora
biti pisno dostavljeno družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in besedilo predlaganega statuta je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, v tajništvu družbe.
Magistrat International, d.d., Ljubljana
direktorica:
Helena Draškovič, univ. dipl. ek.
Št. 38/2002
Ob-72555
V skladu s točko 7.6. Statuta delniške
družbe APS, Avtoprevozništvo in servisi,
uprava družbe sklicuje
7. skupščino delničarjev APS d.d.,
ki bo dne 2. 8. 2002 ob 10. uri na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 2001 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Sprejme se revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 2001.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2001.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovnega leta 2002 se imenuje revizijska družba Boniteta d.o.o., Velenje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
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
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu
podjetja, v tajništvu, vsak delavnik od 8. do
10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila, svoje morebitne nasprot-
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ne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
APS, Avtoprevozništvo in servisi, d.d.,
Velenje
uprava
Jakob Holešek, inž. str.
Ob-72564
Iskra Instrumenti d.d., Otoče 5a vabi delničarje Iskre Instrumenti d.d. na
letno skupščino,
ki bo v četrtek 25. 7. 2002 ob 12.30 v
sejni sobi, na sedežu družbe Otoče 5a, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine, ter ugotovitev sklepčnosti.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom
družbe za leto 2001, mnenjem nadzornega
sveta in revizorja.
3. Bilančni dobiček za leto 2001.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.
6. Imenovanje revizorja.
7. Sejnine nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: izvoli se predsedujoči skupščine, dva preštevalca glasov
in potrdi notar.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina je
seznanjena s poslovnim poročilom za leto
2001.
K 3. točki dnevnega reda: skupščina na
predlog uprave in nadzornega sveta potrdi,
da bilančni dobiček iz leta 2001 v višini
5,635.128 SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
K 4. točki dnevnega reda: skupščina razbremenjuje člane nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto
2001.
K 5. točki dnevnega reda: odpokliče se
član nadzornega sveta Aleksander Ravnikar, izvoli se član nadzornega sveta Jože
Godec. Mandat člana nadzornega sveta traja do 24. 10. 2005.
K 6. točki dnevnega reda: za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2002 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o
iz Ljubljane.
K 7. točki dnevnega reda: potrdijo se
nove vrednosti sejnin za člane nadzornega
sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi
tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo družbi pisno
prijavijo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno ponedeljka 22. 7.
2002 do 12. ure.
Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno po Zakonu o
prevzemih.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 11. in 13. uro v tajništvu uprave
družbe.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe nasprotne predloge sklepov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po enournem odmoru vnovič sestala. V takem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Iskra Instrumenti, d.d., Podnart
direktor
Srečko Lavrenčič, univ. dipl. ek.
Št. 4/2002
Ob-72568
Na podlagi XXX.A člena statuta družbe
Consulting, podjetje za finančno poslovne storitve in svetovanje, d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino delničarjev družbe,
ki bo v soboto, 3. 8. 2002 ob 16. uri, v
prostorih poslovne hiše Emona, 1. nadstropje, Šmartinska 130, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa: za nadzornika glasovanja se izvoli Jože Kovačič.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček
za
leto
2001
znaša
81,964.092,50 SIT. Del bilančnega dobička v višini 592.800 SIT, kar predstavlja 4%
osnovnega kapitala družbe oziroma dividendo v višini 40 SIT na delnico, se razdeli
delničarjem. Preostali del bilančnega dobička v višini 81,371.292,50 SIT se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo
2. 10. 2002.
5. Podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2001.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Roman Pipan in Mira Gregorc, za obdobje štirih let.
Začasno se za tretjega člana nadzornega
sveta imenuje Lukežič Marijo, in sicer za čas
do prve seje skupščine, na kateri bodo delavci družbe skupščino obvestili o imenovanju svojega predstavnika v nadzornem svetu.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2002
se imenuje revizijska hiša Ecum Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6.
Gradiva za zasedanje skupščine so na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Središka 21, vsak delovni
dan po tej objavi, od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci, ki
morajo imeti notarsko overjeno pooblastilo.
Dvorana, v kateri bo zasedanje potekalo, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z ustreznim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 24. 8. 2002
ob isti uri, v istem prostoru.
Skupščina bo na ponovnem zasedanju
veljavno odločala ne glede na višino za zasedanju zastopanega kapitala družbe.
Consulting, d.d.
direktor
Marjan Dragar
Ob-72576
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Dela Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 5,
uprava sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 18. 7. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice Dela v Ljubljani, Dunajska c. 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Biserka
Božičnik Križanec,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Uskladitev dejavnosti ter spremembe
in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2. 1. Dejavnost družbe se uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti, tako da:
a) se črtajo dejavnosti pod šifro št.:
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve
5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo
5170 Druga trgovina na debelo
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
b) se na novo vpišejo dejavnosti pod
šifro št.:
22.250 Druge dejavnosti, povezane s
tiskarstvom
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.900 Druga trgovina na debelo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
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74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
2. 2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta
družbe.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
3.1. Bilančni dobiček v skupni višini
995,795.370 SIT, ki je sestavljen iz bilančnega dobička za leto 2001 v višini
310,069.610 in bilančnega dobička preteklih let v višini 685,725.760 SIT, se uporabi:
– 145,239.250 SIT za dividende, to je
250 SIT bruto dividende na delnico;
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic Dela Prodaje v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi
dobička. Družba bo dividende izplačala v
roku 30 dni po skupščini.
– nagrado upravi 7,261.960 SIT;
– nagrado
nadzornemu
svetu
4,280.000 SIT;
Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta, ki so opravljali nadzorno funkcijo v letu 2001.
– prenos dobička 839,014.160 SIT.
Vir za delitev je:
– del bilančnega dobička iz leta 1998
57,593.000 SIT,
– del bilančnega dobička iz leta 2000
99,188.210 SIT.
3.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2001.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe, ki bo revidiral računovodske izkaze Dela prodaje, d.d., za leto 2002 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, 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 Statuta, bo
na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
dnevniku »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo upravi družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti po-
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oblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Delo Prodaja, d.d.
predsednik uprave
Jure Božič
Ob-72578
Na podlagi točke 10.2.2. Statuta Maksime 1 d.d., pooblaščene investicijske družbe, Ljubljana, direktor sklicuje
11. skupščino
Maksime 1 d.d.,
ki bo potekala 23. 7. 2002 ob 10. uri, v
sejni dvorani poslovne zgradbe, Trg republike 3, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman,
odvetnik iz Ljubljane. Za preštevalca glasov
se izvolita Karmen Cerar in Andrej Laznik.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu ZGD-F, seznanitev z bilančno izgubo in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila za poslovno leto 2001 in bilančno izgubo poslovnega leta 2001.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2001.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila in poslovnega poročila družbe za poslovno leto 2002
se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi Maksima 1 d.d., Ljubljana, v Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan
skupščine in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe lastništva, davčno številko firme ali imena,
sedeža firme oziroma prebivališča, računa, občine bivanja itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: KDD Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, Tivolska cesta 48.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na vpogled vsem delničarjem Maksime 1 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Maksime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljubljana, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.
Maksima 1, d.d.
mag. Miroslav Golubič
direktor
Ob-72607
Na podlagi 46. člena statuta družbe
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje, Vrunčeva
2a uprava družbe sklicuje
5. skupščino družbe
Elektro Celje javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v četrtek, dne 25. julija 2002 ob
13. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva
2a, (sejna soba – IV. nadstropje), 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.
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Vladimir Verzegnassi,
– preštevalca glasov: Irena Jančič, Miro Rogina.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter
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. 2/2002).
b) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– E/40.132 Trgovanje z električno energijo,
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.400 Oglaševanje.
c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
poslovnika o delu skupščine.
4. 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
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2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001.
5. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se bo dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Aljoši Pečan
Grudnu, Milošu Pešcu, Jolandi Veršič Žabjek in Marku Vučini dne 5. avgusta 2002 ter
predstavnikoma delavcev: Janezu Čobcu in
Jožetu Kladniku, dne 4. avgusta 2002 iztekel mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. mag. Janez Janko Gladek,
2. Aljoša Pečan Gruden,
3. Mirjana Koporčić Velić,
4. Marko Vučina,
za naslednje mandatno obdobje od 6.
avgusta 2002 dalje.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje od 5. avgusta 2002 dalje.
6. 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.,
Dunajska 21, Ljubljana.
7. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša 35%, za člane nadzornega sveta pa 25% povprečne mesečne
plače v dejavnosti, v katero sodi družba,
vendar največ v višini 80.000 SIT bruto za
predsednika in 57.140 SIT bruto za člane.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, 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 statuta družbe, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
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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 dvorana 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.
Elektro Celje d.d.
direktor
Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.
Ob-72612
Na podlagi 36. člena statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., uprava Telekom Slovenije d.d. sklicuje:
6. skupščino
Telekom Slovenije, d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 24. 7. 2002, ob
12. uri, v dvorani poslovne stavbe GIO (bivši Smelt), Dunajska c.160, v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Košir in Jože Bajuk.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2001.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa: skupščina Telekom Slovenije, d.d. sprejema prve spremembe in
dopolnitve statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. ter potrjuje čistopis statuta.
4. Predlog uporabe drugih rezerv iz dobička za oblikovanje statutarnih rezerv.
Predlog sklepa: skupščina Telekom Slovenije, d.d. sprejema predlog uporabe drugih rezerv iz dobička, ki so na dan 31. 12.
2001 znašale 48.548,358.367,49 SIT, za
oblikovanje statutarnih rezerv v višini
10.000,000.000 SIT po vpisu prvih sprememb in dopolnitev statuta v sodni register.
5. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2001 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
1. Skupščina Telekom Slovenije, d.d. po
obravnavi rezultatov poslovanja sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno
leto
2001,
ki
znaša
18.117,936.805,30 SIT za naslednje namene:
– 2.559,293.184,80 SIT prenesenega dobička leta 1997 za izplačilo dividend delničarjem, ki so dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe
vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende v višini 391,60
SIT bruto na delnico in izplača v roku 60

dni po sprejemu tega sklepa na skupščini
družbe;
– 15.558,643.620,50 SIT preostanka
prenesenega čistega dobička z revalorizacijo iz let 1997, 1998, 1999, 2000 in 2001
za oblikovanje drugih rezerv družbe iz dobička.
2. Skupščina Telekom Slovenije, d.d.
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2001.
6. Predlog sklepa o pooblastilu upravi
za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina Telekom Slovenije, d.d. v
skladu z 240. členom ZGD pooblašča upravo družbe, da po vsakokratni predhodni
odobritvi nadzornega sveta, pridobiva in odsvaja lastne delnice, in sicer v skladu z nameni iz 1.–7. alineje tega člena.
Skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
7. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Telekom Slovenije, d.d.
za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina Telekom
Slovenije, d.d. imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana, za revidiranje poslovanja
Telekom Slovenije, d.d. za poslovno leto
2002
8. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Telekom
Slovenije, d.d., se seznani z odstopom
Tomaža Kalina s funkcije člana nadzornega
sveta, ki predstavlja kapital, z dnem 23. 7.
2002.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
na njegovo mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje Antona
Žuniča, katerega mandat začne teči z dnem
imenovanja na skupščini in traja do izteka
mandata nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cigaletova 15, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta družbe in predlogom sprememb statuta, bo na voljo na sedežu družbe vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine do
24. 7. 2002 od 10. do 12. ure v sobi
št. 913.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave:
Peter Grašek
Ob-72613
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške
družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
Tržaška cesta 31 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
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6. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d.
ki bo dne 25. 7. 2002 ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje
preštevalce glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev s letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001, poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2001, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Skupščina potrdi in odobri delo uprave
ter ji podeljuje razrešnico.
Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta ter jim
podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe IUV d.d. za poslovno leto 2002
imenuje revizorska družba Deloitte & Touche revizija d.o.o.
5. Seznanitev z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje odstopna izjava predsednika nadzornega sveta Silva Hajdinjaka. V nadzorni svet se po
pogodbi o začasnem prenosu posameznih
upravičenj delničarjev do udeležbe pri
upravljanju družbe, z dne 4. 6. 2002, imenuje Natašo Bernik.
6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopne izjave
članov nadzornega sveta, se z dnem, ko
postane vpis sprememb statuta v sodni register veljaven oziroma najkasneje z dnem
poteka mandata 27. 11. 2002 razrešita člana:
1. Jernej Kralj,
2. Liselotte Kliment.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register oziroma najkasneje s 27. 11. 2002,
se za mandatno obdobje 4 let imenujejo v
nadzorni svet predlagani kandidati: Nataša
Bernik, Jernej Kralj, dr. Liselotte Kliment in
Sandra Anterič.
Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnikov delavcev za člane nadzornega sveta: Peter Petrovčič, dr. France Križanič, dr. Anton Gantar.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo 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

Št.

53-54 / 21. 6. 2002 / Stran 4657

2001, mnenje revizorja za poslovno leto
2001, predlog uprave in nadzornega sveta
za spremembe in dopolnitve statuta in čistopis statuta so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška c. 31, v
tajništvu uprave družbe, vsak delavnik od
10. do 12. ure od dneva objave tega sklica
dalje do dneva zasedanja skupščine.
Objava po 329/II in 313/IV čl. ZGD
V okviru predlaganih sprememb statuta
uprava in nadzorni svet predlagata, da se
doda nova 4.10. točka statuta, ki naj se
glasi: Uprava družbe ima v obdobju naslednjih 5 let po vpisu spremembe statuta
v sodni register pooblastilo, da poveča za
največ 1.133,379.000 SIT obstoječi
osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke. Delnice se lahko izdajo samo s predhodnim soglasjem nadzornega sveta. To
pooblastilo velja tako za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi kot denarnimi
vložki. Pri povečanju osnovnega kapitala,
ki ga izvede uprava po tem pooblastilu,
lahko v celoti ali delno izključi prednostno
pravico dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Udeležba in glasovalna pravica
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko
pooblaščencev.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z
osebno izkaznico ali drugim ustreznim identifikacijskim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednik uprave
mag. Izidor Derganc, univ. dipl. inž.
Ob-72615
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe Savinja Mozirje d.d., uprava družbe
sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Savinja Mozirje d.d., Na trgu 14,
Mozirje,
ki bo dne 22. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v Mozirju, Na trgu 14.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Nevenka Breznik, za

preštevalki glasov pa Verica Slokan in Marija Kropovšek.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001
v višini 27,226.035,60 SIT uporabi:
– v višini 13,613.017,80 SIT se uporabi
za druge rezerve iz dobička,
– v višini 13,613.017,80 SIT preneseni
čisti dobiček.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
b) Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 skupščina na predlog nadzornega sveta imenuje družbo Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v sistem centralnega registra vrednostnih papirjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe ali
pisno napovedali udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.
Delovno gradivo, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter spremembami statuta, bo na voljo na
sedežu družbe po objavi sklica skupščine,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dvorana bo odprta trideset minut pred
pričetkom skupščine. Delničarje prosimo,
da zaradi ugotavljanja prisotnosti, pri vstopu
v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne, v istih
prostorih, ob 12.30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Savinja Mozirje d.d.
uprava družbe
Št. 2130/2002
Ob-72617
Na podlagi 46. člena statuta družbe
Elektro Ljubljana, javno podjetje za distri-
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bucijo električne energije, d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 58, uprava družbe sklicuje
6. skupščino družbe
Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 1. avgusta 2002 ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska
c. 58/I (sejna soba), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Barbara
Čad, univ. dipl. prav.,
– verifikacijska komisija po predlogu
uprave.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
a) 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 preverbi letnega poročila.
b) Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2001.
3. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Ljubljana, d.d. za leto 2002.
Uprava predlaga skupščini, da ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje
poslovne politike družbe Elektro Ljubljana,
d.d. za leto 2002 v predloženem besedilu.
4. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta prestavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Po ugotovitvi, da se dosedanjim članom
nadzornega sveta:
1. dr. Robertu Golobu,
2. Borutu Razdevšku,
3. mag. Simonu Oblaku,
4. Vladimirju Kojniku,
5. Mitju Fabjanu,
6. Juretu Žvanu
izteče mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:
1. Djordja Žebeljana, Smetanova 45,
Maribor,
2. Ivico Kranjčeviča, Tominškova 61,
Ljubljana,
3. Janeza Vrtačnika, Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana,
4. Janeza Bojca, V Dovjež 11, Ljubljana
(KD Investmenst, d.d.),
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
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a) dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02);
b) dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
– E/40.132 Trgovanje z električno energijo,
– K/74.130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja,
– K/74.400 Oglaševanje;
c) sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
poslovnika o delu skupščine.
7. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzornega sveta družbe.
Uprava v skladu s statutom in sklepom
Vlade RS z dne 16. maja 2002 predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sejnina za predsednika nadzornega sveta znaša 35% povprečne mesečne plače v dejavnosti, v katero sodi družba, vendar največ v
višini 80.000 SIT bruto.
Za člane nadzornega sveta pa 25% povprečne mesečne plače v dejavnosti, v katero sodi družba, vendar največ v višini
57.140 SIT.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Deloitte & Touche, d.o.o.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58/I,
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.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzem 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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, se skliče nova seja
skupščine z istim dnevnim redom, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave:
Vincenc Janša, univ. dipl. inž. el.
član uprave:
Ludvig Sotošek, univ. dipl. ek.

Ob-72640
Uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje
7. redno sejo delničarske skupščine
Pivovarne Union d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 7. 2001 ob 13. uri,
v Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union v
Ljubljani.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta skupščini za poslovno leto 2001.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe znaša
4.769,462.022,85 SIT in se uporabi na
naslednji način:
a) iz bilančnega dobička za leto
2000:
i) za dividende (bruto 600 SIT/delnico) 270,668.400 SIT – dividende se izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 29. 7. 2002,
ii) za udeležbo uprave pri dobičku
13,533.420 SIT,
iii) za udeležbo nadzornega sveta pri
dobičku 11,253.829 SIT;
b) za druge rezerve iz dobička
2.000,000.000 SIT;
c) nerazporejeni del dobička, ki se
prenese
v
naslednje
leto
2.474,006.373,85 SIT.
2. Skupščina delničarjev podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Pivovarna Union d.d. in skupine Union za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, Nubergerjeva 30.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili do 22. 7. 2002 in so na
ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, gradivo za skupščino in predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v Ljubljani, Pivovarniška ulica 2, vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Tam je delničarjem na vpogled
tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na
skupščino najmanj 1 uro pred začetkom
zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri,
v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Pivovarna Union, d.d.
uprava družbe
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Št. 68
Ob-72648
Na podlagi 8.2. točke Statuta delniške
družbe Ojstrica Dravograd, trgovinska d.d.,
Dravograd, Trg 4. julija 29, uprava družbe
sklicuje
5. sejo skupščine
družbe Ojstrica d.d., Dravograd,
ki bo 26. julija 2002 ob 8. uri, v Dravogradu, Trg 4. julija 29.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2001 in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta se izguba za leto 2001 v višini
15,105.270,61 SIT se pokrije iz drugih prostih rezerv iz dobička.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.
5. Sprejem sklepa o vključitvi družbe Ojstrica d.d., Dravograd, v glavno družbo Era
d.d., Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o vključitvi družbe Ojstrica, trgovinska d.d., Dravograd, v glavno družbo Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje.
Izstopajočim delničarjem se v skladu s
489. členom ZGD zagotovijo delnice družbe Era d.d., Velenje, v razmerju 1 delnica
družbe Era d.d., Velenje, proti 10 delnic
družbe Ojstrica d.d., Dravograd. Za del, ki
ga ni mogoče zagotoviti v delnicah zaradi
zaokrožitve od celega števila delnic, se zagotovi denarno izplačilo, ki je enako nominalni vrednosti delnice vključene družbe Ojstrica d.d., Dravograd.
Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Ojstrica d.d., Dravograd za vpis v sodni register, z navedbo glavne družbe Era d.d.,
Velenje.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 imenuje revizijska družba
Loris, revizija in storitve d.o.o., Dravograd.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
voljo na sedežu družbe Ojstrica d.d., Dravograd, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, razen za 2. točko dnevnega reda, o
kateri se glasuje z dvigom rok.
Ojstrica, d.d., Dravograd
uprava družbe
Ob-72614
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe Era, trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščino
družbe Era d.d., Velenje,
ki bo 26. julija 2002 ob 13. uri, v prostorih na sedežu družbe Era d.d. v Velenju,
Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001
v višini 350,612.185,13 SIT uporabi:
– za oblikovanje drugih rezerv se uporabi 175,000.000 SIT,
– preneseni
čisti
dobiček
175,612.185,13 SIT.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe
v predlaganem besedilu.
2. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
6. Soglasje k sklepu o vključitvi družbe
Ojstrica d.d., Dravograd, v glavno družbo
Era d.d., Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se daje soglasje k sklepu
o vključitvi družbe Ojstrica trgovinska d.d.,
Dravograd v glavno družbo Era, Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje.
Izstopajočim delničarjem se v skladu s
489. členom ZGD zagotovijo delnice družbe Era d.d., Velenje, v razmerju 1 delnica
družbe Era d.d., proti 10 delnic družbe Ojstrica d.d., Dravograd. Za del, ki ga ni mogoče zagotoviti v delnicah, zaradi zaokrožitve od celega števila delnic, se zagotovi
denarno izplačilo, ki je enako nominalni vrednosti delnice vključene družbe Ojstrica
d.d., Dravograd.

Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Ojstrica d.d., Dravograd za vpis v sodni register, z navedbo glavne družbe Era d.d.,
Velenje.
7. Soglasje k sklepu o vključitvi družbe
Era Koroška d.d., Prevalje, v glavno družbo
Era d.d., Velenje.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se daje soglasje k sklepu
o vključitvi družbe Era, Koroška trgovska
družba d.d., Prevalje, v glavno družbo Era,
Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki
d.d., Velenje.
Izstopajočim delničarjem se v skladu s
489. členom ZGD zagotovijo delnice družbe Era d.d., Velenje, v razmerju 1 delnica
družbe Era d.d. proti 2 delnici družbe Era
Koroška d.d., Prevalje. Za del, ki ga ni mogoče zagotoviti v delnicah, zaradi zaokrožitve od celega števila delnic, se zagotovi
denarno izplačilo, ki je enako nominalni vrednosti delnice vključene družbe Era Koroška d.d., Prevalje.
Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Era Koroška d.d., Prevalje, za vpis v sodni
register, z navedbo glavne družbe Era d.d.,
Velenje.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na
skupščini, po svojem preudarku in v dobro
družbe kupi lastne delnice za namene iz
240. člena ZGD. Skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme presegati 7,5%
osnovnega kapitala družbe ob tem, da je
najnižja prodajna cena delnice določena v
višini povprečne revalorizirane nakupne vrednosti, najvišja prodajna cena pa je knjigovodska vrednost.
Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz 240.
člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja
ter pod pogoji, navedenimi v predhodnem
odstavku tega predloga sklepa in na podlagi Pravilnika o kriterijih za pridobitev lastnih
delnic in način nadzora nad transakcijami in
odsvojitvami nad lastnimi delnicami, katerega sprejme nadzorni svet. Pri odsvajanju
lastnih delnic so izključene prednostne pravice delničarjev.
9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2002 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
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pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter spremembami statuta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe Era d.d., v Velenju, Prešernova 10,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Era d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-72649
Na podlagi 55. točke statuta delniške
družbe Trgovsko podjetje Center d.d., Celje, Brodarjeva 5, Celje, uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Center d.d., Celje,
ki bo 26. julija 2002 ob 12. uri, v Velenju, Prešernova 10, v prostorih družbe Era
d.d., v Velenju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001
v višini 75,469.347,39 SIT uporabi:
– za oblikovanje drugih rezerv se uporabi 37,734.673,70 SIT,
– preneseni
čisti
dobiček
37,734.673,69 SIT.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2002 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 22. 7. 2002 vpisani v delniško knjigo
družbe Center d.d., Celje in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbi pi-
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sno s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo pol ure pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je vsem delničarjem na vpogled v Velenju,
Prešernova 10, na sedežu družbe Era d.d.,
Velenje, vsak delavnik med 8. in 10. uro.
Na zasedanju skupščine se o točkah
dnevnega reda glasuje z glasovnicami, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se
glasuje z dvigom rok.
Center d.d., Celje
uprava družbe
Ob-72650
Na podlagi 26. člena statuta delniške
družbe Era Koroška – Trgovska družba d.d.,
Trg 40, Prevalje, začasna uprava družbe
sklicuje
1. sejo skupščine
družbe Era Koroška d.d., Prevalje,
ki bo 26. julija 2002 ob 8.30, v Dravogradu, Trg 4. julija 29, v prostorih družbe
Ojstrica d.d., Dravograd.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
začasne uprave.
3. Seznanitev s poročilom začasnega
nadzornega sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
začasni upravi in začasnemu nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog začasne uprave in mnenja
začasnega nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001 v višini 1,474.802,28
SIT uporabi za druge rezerve.
b) Skupščina daje začasni upravi in začasnemu nadzornemu svetu razrešnico za
delo v letu 2001.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta izvolijo naslednji člani: Ivan Hozjan,
Tomaž Ročnik, Andreja Smolej, Lucija Janota.
6. Sprejem sklepa o vključitvi družbe Era
Koroška d.d., Prevalje, v glavno družbo Era
d.d., Velenje.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep o vključitvi družbe Era Koroška –Trgov-

ska družba d.d., Prevalje, v glavno družbo
Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje.
Izstopajočim delničarjem se v skladu s
489. členom ZGD zagotovijo delnice družbe Era d.d., Velenje, v razmerju 1 delnica
družbe Era d.d., Velenje, proti 2 delnici družbe ERA Koroška d.d., Prevalje. Za del, ki
ga ni mogoče zagotoviti v delnicah zaradi
zaokrožitve od celega števila delnic, se zagotovi denarno izplačilo, ki je enako nominalni vrednosti delnice vključene družbe Era
Koroška, d.d., Prevalje.
Sklep o vključitvi prijavi uprava družbe
Era Koroška d.d., Prevalje, za vpis v sodni
register, z navedbo glavne družbe Era d.d.,
Velenje.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 imenuje revizijska družba
Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine je delničarjem na voljo na sedežu družbe Era Koroška d.d., Prevalje, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, razen za 2. točko dnevnega reda, o
kateri se glasuje z dvigom rok.
Era Koroška d.d., Prevalje
začasna uprava družbe
Ob-72666
V skladu z 9.5 in 9.7. členom statuta
delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20,
1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
8. skupščino družbe
Moja delnica, borzno posredniška hiša
d.d., Ljubljana
ki bo dne 26. 7. 2002 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se sprejme sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov se imenujeta Igor Vuk in Norbert Mešanovič. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Dnevni red.
Na predlog uprave se sprejme sklep:
skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
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nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja ter razprava in podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Poslovnik o delu skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: sprejmejo se spremembe, dopolnitve in čistopis Poslovnika o delu
skupščine v predloženem besedilu.
5. Sprememba statuta glede uskladitve
dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: v statutu se uskladijo dejavnosti z novo veljavno klasifikacijo dejavnosti na naslednji način: Vpišejo se dejavnosti:
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n., 67.120 Posredništvo z vrednostnimi
papirji, 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom. Iz statuta
se izbrišejo dejavnosti s šiframi: J/65,
J/65.2, 3165.23, J/67, J/67.1, J/67.12,
J/67.13.
6. Spremembe statuta glede odobrenega kapitala.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se spremeni odobreni kapital in statut v
11.1. in 11.2. točki tako, da nove točke
11.1. in 11.2. glasijo:
11.1. Odobreni
kapital
znaša
39,537.000 SIT osnovnega kapitala. Za
odobreni kapital se izda navadne imenske
delnice z nominalno ceno 1.000 SIT.
Uprava lahko s soglasjem nadzornega
sveta poveča osnovni kapital v naslednjih
petih letih z namenom:
– da omogoči pristop novih delničarjev,
– za dosego obveznega minimalnega paketa delnic članov nadzornega sveta in uprave,
– za izplačilo nagrade iz dobička v delnicah družbe članom nadzornega sveta, upravi in delavcem s posebnimi pooblastili.
11.2. V primeru izdaje novih delnic na
podlagi odobrenega kapitala je prednostna
pravica starih delničarjev do nakupa novih
delnic izključena. Prodajno vrednost delnice oblikuje uprava s soglasjem nadzornega
sveta, ki pa ne sme biti manjša od nominalne cene in knjigovodske cene na dan 31.
12. predhodnega leta.
7. Spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z ZGD.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z ZGD in potrdi se čistopis statuta, ki
upošteva sklepe skupščine iz 5., 6., in 7.
točke dnevnega reda v predloženi obliki.
Gradivo za skupščino vključno s predlaganimi spremembami statuta družbe, spremembami Poslovnika o delu skupščine, Letnim poročilom uprave za poslovno leto
2001 in revizijskim mnenjem ter Poročilom
nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od 8. do
10. ure od objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
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pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno
uro pred zasedanjem, da podpišejo listo
prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d., Ljubljana
uprava
Ob-72667
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe: Deloza, družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7 sklicuje
uprava Deloze d.d.
9. sejo skupščine
delniške družbe Deloza d.d. Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7
dne 26. 7. 2002 na sedežu družbe v
Zagorju, v jedilnici Deloze d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob 15. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev, imenovanje notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi dnevni red.
2. Sprememba statuta družbe in uskladitev statuta z novelo zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta in potrdi čistopis statuta.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta:
a) razrešitev članov nadzornega sveta,
b) imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) razrešijo se člani nadzornega sveta z
dne 26. 7. 2002:
– Ivo Gorenc,
– Vida Kojnik,
– Zdenko Fritz,
– Martin Murovec.
b) na predlog uprave se za mandatno
obdobje 4 let od dne 26. 7. 2002 dalje
imenuje nadzorni svet v sestavi:
– Lucijan Čermelj,
– Sonja Lukšič.
5. Obvestilo o spremembi člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino:
a) razreši se dosedanjo predstavnico delavcev Joži Mikelj, z dne 26. 7. 2002;
b) za naslednje obdobje 4 let, ki prične
teči dne 26. 7. 2002 je imenovana Erika
Zupanec.
Vse gradivo in informacije o skupščini so
delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do 23. 7. 2002.
Prijava je možna le po pošti oziroma telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina ponovno sestala in glasovala ne glede na število prisotnih delnic.
Deloza d.d.
uprava družbe
Aleš Kumperščak
Ob-72740
Na podlagi 27. člena Statuta delniške
družbe Exoterm Kranj, d.d. s sedežem Struževo 66, 4202 Naklo in v skladu z določbami Zakona po gospodarskih družbah sklicujem
6. sejo skupščine delniške družbe
Exoterm Kranj, d.d.
ki bo dne 23. 7. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe Exoterm Kranj, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki glasov se imenujeta Jana Potočnik in
Anka Lombar, seji prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju družbe za leto 2001 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter ugotovitev in
uporaba bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
2. a) ugotovi se bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v višini 71,389.011,96 SIT,
sestavljen iz nerazporenega dobička leta
1997, 1998, 1999 in 2000 kar znaša v
revalorizirani višini 61,368.370,63 SIT in
čistega dobička tekočega leta v višini
10,020.641,34 SIT.
Bilančni dobiček poslovnega leta 1997 v
višini 12,175.540,22 SIT in revalorizacijskega popravka dobička iz leta 1997 v višini
4,234.915,18 SIT se nameni in razporedi:
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– 450.000 SIT za nagrade članom nadzornega sveta, in sicer 150.000 SIT nagrade v bruto znesku za vsakega člana nadzornega sveta iz revalorizacijskega popravka
dobička,
– 15,960.455,40 SIT se razporedi v
druge rezerve.
Preostanek bilančnega dobička v višini
54,978.556,56 SIT se prenese v naslednje obdobje.
2. b) v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrdi in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
letu 2001 ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska družba Constantia MT & D d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od
10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skuščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
na dan 19. 7. 2002, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo, to je do vključno 19. 7. 2002 prijavili
upravi družbe svojo udeležbo pismeno, tako da bo prijava najkasneje do tega dne
prispela na sedež družbe. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine
Če na prvem sklicu skuščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm Kranj, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž.
Ob-72741
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Jasna turizem, d.d. Kranjska Gora, Vršiška
41, sklicuje uprava družbe
8. redno skupščino delničarjev
ki bo dne 25. 7. 2002 ob 12. uri v
prostorih družbe v Kranjski Gori, Vršiška
41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe izvoli za predsednika skupščine Andre-
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ja Laznika, za preštevalko glasov se izvoli
Nevenka Škrilec. Za notarja za sestavo zapisnika je uprava določila notarja Staneta
Krainerja iz Radovljice.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe se je
seznanila s poročilom nadzornega sveta z
dne 29. 5. 2002 o sprejemu letnega poročila uprave za leto 2001. Iz potrjenega letnega poročila bilančni dobiček družbe na
dan 31. 12. 2001 znaša 7,345.244,93
SIT, ki se bo razporejal v prihodnjih letih.
Skupščina družbe podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v letu 2001 v smislu drugega odstavka
282. člena ZGD-F Zakona o gospodarskih
družbah.
Pogoji udeležbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino
in pred začekom skupščine pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo na sedež družbe najmanj tri dni pred sejo.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kranjski Gori, vsak delovni dan od
prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica od 11. do 13. ure.
Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora
uprava družbe
direktor
Janko Gedrih

Razširitev dnevnega reda
Ob-72490
Na podlagi 6.3 točke statuta Papirnice
Vevče d.d. je uprava družbe na zahtevo
delničarjev NFD 1 Investicijski sklad d.d. in
NFD 2 Investicijski sklad d.d. glede dopolnitve dnevnega reda odločila, da se dnevni
red že sklicane skupščine delničarjev, ki bo
dne 17. 7. 2002 ob 16. uri na sedežu
družbe (objava v Uradnem listu RS, št.
49-50/02) razširi še z dodatnimi novimi tremi točkami dnevnega reda, ki skupaj s predlogom sklepa po predlogu obeh navedenih delničarjev glasijo:
(2) Seznanitev delničarjev s posebnim
revizijskim poročilom Deloitte & Touche
d.o.o. z dne 31. 5. 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
posebnim revizijskim poročilom Deloitte &
Touche d.o.o. z dne 31. 5. 2002.
(3) Izrek nezaupnice članoma uprave.
Predlog skepa: skupščina izreka nezaupnico obema članoma uprave.
(4) Sprejem sklepa o vložitvi tožbe za
povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe.
1. Predlog sklepa: uprava družbe je dolžna vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi
z vodenjem posameznih poslov družbe, ki
je družbi nastala kot posledica kršitev dolžnosti članov uprave in nadzornega sveta,
kakor je oškodovanje družbe ugotovljeno v
posebnem revizijskem poročilu Deloitte &
Touche d.o.o. z dne 31. 5. 2002 in revizij-

skem poročilu Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij z dne 3. 6. 2001 in dopolnilnem revizijskem poročilu z dne 10. 9.
2001.
2. Predog sklepa: za vložitev tožbe v delu, ki se nanaša na Vladimirja Brezavščka in
Marka Jagodiča, ki še vedno opravljata funkcijo člana uprave in za vložitev tožbe zoper
člane nadzornega sveta družbe Thomasa
Prinzhorna, Janeza Potočnika, Alfreda Eberharta in Gertrude Eder, ki opravljajo funkcijo člana nadzornega sveta družbe, se imenuje poseben zastopnik Franci Strajnar, stanujoč Račica 30, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu.
Na podlagi navedenega postanejo dosedanje točke (2), (3), (4) in (5) nove točke
(5), (6), (7) in (8) dnevnega reda že sklicane
seje skupščine.
Zahteva obeh delničarjev ter posebno
revizijsko poročilo Deloitte & Touche d.o.o.
z dne 31. 5. 2002, ki ga je družba prejela
dne 12. 6. 2002, se nahajata na sedežu
družbe v gradivu za skupščino.
Delničarja utemeljujeta zahtevo po dopolnitvi dnevnega reda in predloge sklepov z navedbami v posebnem revizijskem
poročilu z dne 31. 5. 2002, iz katerega
izhaja, da uprava in nadzorni svet v razmerju do povezanih družb nista ravnala s potrebno skrbnostjo in je zato družba izkazala najmanj za toliko manj dobička v revidiranih letih poslovanja, kot je znašal dobiček povezane družbe Brigl Paper ter
stroški poslovodnega svetovanja v zvezi z
nabavo.
Uprava družbe se z ocenami iz posebnega revizijskega poročila ne strinja in bo
k temu poročilu podala pripombe, s katerimi bo seznanila delničarje.
Papirnica Vevče d.d.
uprava družbe
Ob-72620
Na podlagi 286/1 člena Zakona o gospodarskih družbah ter določil 17. člena
Statuta družbe uprava družbe Semenarna
Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242,
Ljubljana, objavlja na zahtevo institucionalnega lastnika KD Holding d.d., dopolnitev dnevnega reda 8. redne skupščine delničarjev, sklicane za dne 16. julija 2002 ob
11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dolenjska cesta 242, z naslednjo novo točko
dnevnega reda:
6. Odpoklic in imenovanje novega člana
nadzornega sveta predstavnika lastnikov kapitala.
Predlog sklepa:
1. Odpokliče se predstavnik lastnikov kapitala v nadzornem svetu Andrej Cunder.
2. Za novega člana predstavnika domačih lastnikov kapitala se izvoli Igor Adlešič.
Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do izteka štiriletnega mandata ostalih članov nadzornega sveta.
S strani institucionalnega lastnika KD
Holding d.d., je v predpisanem sedemdnevnem roku za vlaganje nasprotnih predlogov
prispel nasprotni predlog, da se iz predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta družbe, ki so predmet sprejemanja na 8. redni
skupščini družbe: »v celoti črta predlagana
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člena Statuta družbe.«
Uprava objavlja tudi dopolnitev predloga
sklepa k prvi točki dnevnega reda, ki pravilno glasi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Drago Martinčič;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Janko Slanc in Rudi Jamnik;
– za zapisnikarja se imenuje Nives Fortunat-Šircelj;
– za notarja se določi notarko Nado Kumar.
ter dopolnitev sklepa k točki 3.1, ki pravilno glasi:
3.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 v višini 47,541.272,01 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Semenarna Ljubljana, d.d.

Objava sklepov skupščin
Ob-72388
Uprava družbe Vipap Videm Krško d.d.,
objavlja sklepe skupščine družbe, sklicane
na dan 7. 6. 2002 ob 10. uri, na sedežu
družbe v Krškem. Skupščina družbe je na
zasedanju sprejela naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti.
Skupščino delničarjev družbe je ob 10.
uri otvoril Marko Sikošek, ki je ugotovil, da
je na seji skupščine delničarjev od vseh
18,140.070 delnic z glasovalno pravico prisotnih oziroma zastopanih 15,600.000 delnic z glasovalno pravico oziroma 85,997%
tako, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih teles
skupščine:
a) izvolitev predsednika
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Sikošek.
b) imenovanje notarja za sestavo zapisnika
Kot notarja za sestavo zapisnika skupščine se imenuje Miro Košak, notar iz Ljubljane.
3. Spremembe IV. člena statuta družbe.
ENA:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), in sicer:
brišejo se naslednje dejavnosti:
31.62 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.
51.70 Druga trgovina na debelo
74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
vpišejo se naslednje dejavnosti:
31.620 Proizvodnja druge električne
opreme
51.900 Druga trgovina na debelo
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

Št.

53-54 / 21. 6. 2002 / Stran 4663

b) dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
40.113 Druga proizvodnja električne
energije
40.131 Distribucija električne energije
40.132 Trgovanje z električno energijo
90.010 Ravnanje z odplakami
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
DVA:
Dejavnost družbe se v členu IV. statuta
družbe uskladi s sklepom, sprejetim pod
točko ENA te točke.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta
družbe.
4. Potrditev letnega poročila, uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2001 ter
podelitev razrešnice organom družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2001 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
2001.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2001,
v višini 635,294.000 SIT, se uporabi za
oblikovanje drugih rezerv.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2001, zato se obema organoma družbe, po
282.a členu Zakona o gospodarskih družbah, podeli razrešnica.
5. Imenovanje revizorja.
Imenuje se revizorja za poslovno leto
2002, in sicer je to revizijska hiša Constantia MT&D d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.
Vipap Videm Krško d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 146/01
S-72338
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
146/01 z dne 11. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Arcus d.o.o.,
Ob Žici 5, Ljubljana.
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 11. 6. 2002
St 70/2001-20
S-72339
To sodišče je s sklepom St 70/2001 z
dne 6. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Fintron d.o.o. Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 6, Hrastnik.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

St 59/2001
S-72340
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
59/2001 z dne 6. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Migi Trade
d.o.o. Mengeš, Ropretova pot 4.
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 10. 6. 2002
St 31/2002
S-72341
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kej Trade Berisha k.d.,
Černetova 17, Ljubljana za dne 4. 9.
2002 ob 11.30 v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2002
St 23/2001-39
S-72342
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
23/2001 dne 12. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Euro Karba, podjetje za proizvodnjo tekstilnih
izdelkov, d.o.o., Bohinjska Bistrica - v
stečaju, Trg svobode 1, Bohinjska Bistrica.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2002
St 6/99-198
S-72343
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Hotelsko turistično podjetje Hotel Lovec Bled
p.o. - v stečaju, Ljubljanska cesta 6, Bled
bo dne 30. 8. 2002 ob 8.30 v sobi št.
113/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002
St 26/2002-12
S-72344
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2002 sklep z dne 10. 6.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Bega, Mednarodna trgovina in
proizvodnja d.o.o., Trubarjeva ulica 17,
Celje (matična številka 1358936).
Odslej se firma glasi: Bega, Mednarodna trgovina in proizvodnja d.o.o., Trubarjeva ulica 17, Celje (matična številka
1358936) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Stran

4664 / Št. 53-54 / 21. 6. 2002

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2.000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2002 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 6. 2002
St 35/2002-14
S-72345
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2002 sklep z dne 10. 6.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Šnajder Mateja s.p., “INGA”, Posredovanje v prometu blaga in storitev,
Dobrna 10, Dobrna (matična številka
1417100).
Odslej se firma glasi: Šnajder Mateja
s.p., “INGA”, Posredovanje v prometu blaga in storitev, Dobrna 10, Dobrna (matična
številka 1417100) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2.000 točk (34.000 SIT) ali
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poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 6. 2002
St 14/2002-8
S-72346
To sodišče je na seji senata dne 7. 6.
2002 pod opr. št. St 14/2002 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Lesarstvo Koporec - proizvodnja masivnega
pohištva Borut Koporec, s.p., Podhosta
12a, Dolenjske Toplice, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Lesarstvo Koporec - proizvodnja masivnega
pohištva Borut Koporec, s.p., Podhosta
12a, Dolenjske Toplice, izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2002
St 18/2002-6
S-72348
To sodišče je na seji senata dne 6. 6.
2002 pod opr. št. St 18/2002 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Vazal,
trgovsko storitveno podjetje d.o.o. Novo
mesto, Milana Majcna 8, matična številka
5807166, šifra dejavnosti 52.120, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Vazal, trgovsko storitveno podjetje d.o.o. Novo mesto, Milana Majcna 8, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 6. 2002
St 20/2002
S-72349
To sodišče je na seji senata dne 7. 6.
2002 pod opr. št. St 20/2002 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtocenter Luzar - Božidar Luzar, s.p., Ulica
Ivana Roba 27, Novo mesto, se začne in
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Avtocenter Luzar - Božidar Luzar, s.p., Ulica
Ivana Roba 27, Novo mesto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2002
St 89/2000
S-72350
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mikrosag računalniška podpora sistemov, mikrografija, storitve, trgovina
in tisk d.o.o., Smetanova 33, Maribor se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
St 20/2002
S-72351
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi PMD
Golob Trgovina in storitve v lesarstvu in
gradbeništvu d.o.o., Zgornja Velka 94/b,
Zgornja Velka za dne 16. 7. 2002 ob 9.
uri v sobi št. 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2002
St 25/2002
S-72352
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kava bar Bella in notranja zaključna dela, Duh Danilo s.p., Zrkovska c. 90,
Maribor se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2002
St 29/2002
S-72353
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Morino Antikorozija, barvanje napuščev, Dejan Molan s.p., Greenwiška
10/a, Maribor se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2002
St 17/2002
S-72354
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Šraml Boris s.p., Storitve in prodaja
Bilten, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2002
St 100/2001
S-72355
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Inter food d.o.o., Zolajeva 21, Maribor se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2002
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St 49/99
S-72506
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Biocycle, reciklaža sekundarnih surovin, d.o.o. - v stečaju, Tržaška 2, Ljubljana za dne 3. 9. 2002
ob 10.40 v sobi 352/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 10. 6. 2002
St 68/99
S-72507
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
68/99 dne 10. 6. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Biroreklam, p.o.
- v stečaju, Miklošičeva 14/II, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2002
St 36/2001-36
S-72508
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Voje, podjetje za proizvodnjo
bombažnih tkanin, trgovin in gostinstvo,
d.o.o., Tržič, Predilniška cesta 18, bo
dne 23. 7. 2002 ob 8.30 uri v sobi 12 tega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni, soba št. 6 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2002
St 16/2002-7
S-72509
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
16/2002 z dne 13. 6. 2002 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Zuricom,
podjetje za ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve ter koperacija in
trgovina na debelo, Kranj, d.o.o., Zupančičeva 41, matična številka: 5303656, šifra dejavnosti: 50.301 in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 6. 2002
St 50/2002-12
S-72510
To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2002 z dne 12. 6. 2002 začelo stečajni postopek nad podjetjem Hvala Trgovska in gostinska družba d.o.o., Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šarha 1.
Odslej se dolžnikova firma glasi Hvala
Trgovska in gostinska družba d.o.o. - v stečaju, Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šarha
1, njegova matična številka je 5681197,
šifra dejavnosti pa 52.110.
Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ek., stan. Lorbekova 17,
Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
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Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 9.
2002 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 12. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2002
St 10/2002-7
S-72589
1. Z dnem 13. 6. 2002 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom ELGO, razvoj, inženiring, zastopanje, trgovina, Vidonci d.o.o., Vidonci 16.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu RS.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% vsote prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.700 SIT in največ 34.000
SIT, in sicer na žiro račun sodnih taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 23. 9. 2002 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 6. 2002 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 6. 2002
St 9/97
S-72590
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96, 39/97 in 52/99)
Okrožno sodišče v Kopru objavlja oklic:
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/97 z dne 13. 6. 2002 Marjana Flega
iz Kopra, Ul. II. Prekomorske brigade
36c, razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja ter za stečajnega upravitelja imenovalo
mag. Miroslava Benedejčiča iz Kopra, Ul. II.
Prekomorske brigade 52.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2002
St 68/2001
S-72591
To sodišče obvešča upnike, da je bil v
postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
I.C.R. - International Coffe Rostrei, družba za praženje kave in trgovino, d.o.o.,
Vojkovo nabrežje 38, Koper, predlog dolžnika za začetek postopka prisilne poravnave zavržen s sklepom, z dne 30. 5. 2002,
opr. št. St 68/2001, in postopek prisilne
poravnave ustavljen.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2002

St 13/2002
S-72592
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 13/2002 sklep z
dne 17. 6. 2002:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Tekstilna tovarna Prebold, Družba za
proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov
in nogavic d.d., Tovarniška 7, Prebold,
ki bo dne 17. 7. 2002 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senati prejel do zaključka naroka. Ker imajo glasovalno pravico tudi delničarji oziroma družbeniki (56/III
člen ZPPSL), saj je osnovni kapital dolžnika
ugotovljen z bilanco stanja večji kot nič; se
le-ti pozivajo, da v roku 8 dni po objavi tega
oklica najavijo pri Okrožnem sodišču v Celju, opr. št. St 13/2002, svoj interes za
glasovanje, da se bo do naroka lahko ugotovila njihova terjatev na podlagi sorazmernega deleža v osnovnem kapitalu, ugotovljenega s takšno bilanco in določil odstotek
glasovalne pravice.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 6. 2002
St 29/2002
S-72738
To sodišče objavlja na podlagi sklepa
opr. št. St 29/2002 z dne 12. 6. 2002, v
postopku prisilne poravnave nad Marinvest,
d.o.o., Izola, Tomažičeva 10, Izola, oklic:
1. Upnike se obvešča, da je bila s sklepom Višjega sodišča v Kopru, opr. št. I Cpg
50/2002, razveljavljena 2. točka izreka
sklepa poravnalnega senata Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 33/99 z dne 26.
10. 2000, o potrditvi prisilne poravnave.
2. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Miro Benedejčič, Ul. II. Prekomorske brigade 52, Koper.
3. Narok za glasovanje o prisilni poravnavi nad dolžnikom Marinvest, d.o.o., Izola,
Tomažičeva 10, se razpiše na dan 17. 7.
2002 ob 9. uri, v razpravni dvorani naslovnega sodišča št. 153/I.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju
se bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do zaključka naroka.
4. Oklic je bil nabit na oglasno desko
dne 17. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 6. 2002
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Amortizacije

Oklici pogrešanih

N 53/2001
AM-17187
Na predlog Judite Šalej, stanujoče Dobrna 43, Dobrna, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz Celja je bil uveden pri tukajšnjem sodišču postopek za razveljavitev
začasnice št. 448, za 162 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice
št. 448/B, za 456 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki ju je izdalo Cetis graf
d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2001

N 2/2002
PO-10332
Pred okrajnim sodiščem v Škofji Loki je v
teku nepravdni postopek po predlogu predlagatelja Franca Guzelja, Sovodenj 51, Sovodenj, ki ga zastopa odvetnik Daniel Vehar
iz Škofje Loke, za dokazovanje smrti Jakoba
Burnika, sina Jožefa in Marije Pagon, rojenega 15. 7. 1872 v Podjelovem brdu, nazadnje stanujočega Nova Oselica 9, Sovodenj.
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v roku
15 dni po objavi tega razglasa, ker bo sodišče sicer po preteku tega roka Jakoba Burnika razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 5. 6. 2002

Oklici dedičem
I D 362/2001
OD-10327
ID 355/2001
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pok. Cichocki
Brunu, sinu Franca, roj. 25. 3. 1908, umrlem 10. 3. 2001, nazadnje stanujočem Trdinova 5, Ljubljana (opr. št. I D 362/2001)
in zapuščinski postopek po pok. Lubec-Cichocki Rozi, roj. 14. 8. 1908, umrli 8. 4.
2001, nazadnje stanujoči Trdinova ulica 5,
Ljubljana, drž. RS (II D 355/2001).
Zapustnika Cichocki Bruno in Lubec-Cichocki Roza sta z oporoko razdelila svoje premoženje. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva
vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo v
roku enega leta od objave oklica kot dediči po pok. Cichocki Brunu in Lubec-Cichocki Rozi, pri tem sodišču. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002
I D 362/2001
OD-10328
ID 355/2001
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pok. Cichocki
Brunu, sinu Franca, roj. 25. 3. 1908, umrlem 10. 3. 2001, nazadnje stanujočem Trdinova 5, Ljubljana (opr. št. I D 362/2001)
in zapuščinski postopek po pok. Lubec-Cichocki Rozi, roj. 14. 8. 1908, umrli 8. 4.
2001, nazadnje stanujoči Trdinova ulica 5,
Ljubljana, drž. RS (II D 355/2001).
Zapustnika Cichocki Bruno in Lubec-Cichocki Roza sta z oporoko razdelila svoje
premoženje. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo v roku enega
leta od objave oklica kot dediči po pok.
Cichocki Brunu in Lubec-Cichocki Rozi,
pri tem sodišču. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
KOPER
Rg-10415
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 2002/00390 z dne 20. 5. 2002,
pod št. vložka 1/04179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5765692
Firma: EL SHOP, proizvodnja elektro
naprav in opreme, trgovina, posredovanje in zastopanje, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 12a, 6210 Sežana
Osnovni kapital: 8,101.137,91 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame: Štolfa
Dušan, Dol pri Vogljah 23a, 6220 Dutovlje,
vložek: 8,101.137,91 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 5. 1993.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.

LJUBLJANA
Rg-9116
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2001/19477 z dne 26. 4.

2002, pod št. vložka 1/18069/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5799279
Firma: CENTEX TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Učakar 108,
1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Šter
Branko, Ul. bratov Učakar 108, 1000 Ljubljana, vložek: 1,500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.
Rg-9126
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2001/19549 z dne 22. 4.
2002, pod št. vložka 1/27107/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5864836
Firma: PRIMAS-PRIMC, svetovanje,
marketing in organizacija, d.n.o., Radomlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šlandrova 6, 1235 Radomlje
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Primc
Janez, Šlandrova 6, 1235 Radomlje, vložek: 5.000 SIT, odgovarja s svojim
premoženjem, vstop: 10. 8. 1994; Primc
Tatjana, Šlandrova 6, 1235 Radomlje, vložek: 5.000 SIT, odgovarja s svojim premoženjem, vstop: 10. 8. 1994.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Rg-9615
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2002/00619 z dne 26. 4.
2002, pod št. vložka 1/13388/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5523095
Firma: TOP SHOP, LAMPE JANA IN
OSTALI, d.n.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Apihova 23
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Apihova 23, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Lampe Jana, Apihova 23, 1000 Ljubljana, vložek: 4.000 SIT, odgovarja s svojim premoženjem, vstop: 10. 9. 1991; Lampe Nika,
Apihova 23, 1000 Ljubljana, vložek: 4.000
SIT, odgovarja s svojim premoženjem, vstop: 13. 3. 1995.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.
Rg-9636
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2002/00707 z dne 19. 4.
2002, pod št. vložka 1/30722/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 1305204
Firma: NAOMI, trgovina in drogerija,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nove Fužine 45, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Patzelt Andreja, Jakčeva 2, 1000 Ljubljana,
vložek: 1,050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1998; Patzelt Damijan, Jakčeva
21, 1000 Ljubljana, vložek: 1,050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1998.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.
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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.
Rg-10414
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2002/01454 z dne 28. 5.
2002, pod št. vložka 1/16628/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5576504
Firma: ENERGETSKI SISTEMI ZA
OKOLJE, Podjetje za inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rovšnikova ulica 2, 1000
Ljubljana
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe pravzamejo: Jama Vladimir, Ul. bratov Komel 6, 1210 Ljubljana, vložek: 12,875.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; Poljšak Miran, Avgustinčičeva ul. 21, 1000 Ljubljana, vložek:
12,875.000 SIT, ne odgovarja, vstop 30. 3.
1992; Robič Andrej, Klopčičeva ul. 4, 1000
Ljubljana, vložek: 12,875.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; Mrhar Franc,
Pod lipami 18, 1000 Ljubljana, vložek:
12,875.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. 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.

MARIBOR
Srg 3925/2000
Rg-10333
Družba THE MIDLE EAST, FAISAL IN
DRUŽBENIK, družba za trgovino, storitve,
posredništvo in gostinstvo, d.n.o., Valvasorjeva 4, Maribor, reg. št. vl. 1/8749-00,
katere družbenika sta Hussain Faisal, Valvasorjeva 4, Maribor in Momčilović Nenad,
Dvorakova ulica 6, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 17. 5. 2000 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Hussain
Faisal in Momčilović Nenad.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Beđeti Buranedin, Kumerdejeva ulica 9,
Bled, priglasitveni list, opravilna št.
44-1148/94, izdan dne 3. 9. 1999.
gnd-89793
Benko Marijan, Cesta vstaje 38, Lovrenc
na Pohorju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043897/0445/01-78/2001, izdana dne 19.
7. 2001. gnc-89794
BIRO 96 d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 5, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 056914/5276/01-37/2001, izdana
dne 18. 7. 2001. gnx-90073
Bokal Edbin s.p., Ribnik 17/a, Trbovlje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039728/0369/00-66/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnf-89916
Gerečnik Viljem, Zg. Hajdina 132/b, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
046104/1362/00-52/1995. gnv-90350
Grkman Franc, Črna pri Kamniku 9, Stahovica, priglasitveni list, opravilna št.
150235/94, matična št. 5115215.
gnb-89795
Hosta Ivanka, Sela 25, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št. 038/1989-96.
gnp-90331
Iskra Peter s.p., Šentpeter 35, Otočec,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0694-94,
matična št. 5444959, izdan dne 1. 8. 1994.
gnl-90210
Mavrič Ivan, Zalošče 30/a, Dornberk, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št. 003845/1522/00-47/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnd-90068
Nemet Jožef s.p., Mačkovci 47, Mačkovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000515/0628/00-46/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnw-89824
Palčič Elizabeta, Mošnje 38, Radovljica,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1575-95, izdan dne 23. 5. 1995. gne-89792
Pavlič Jože, Dolga stara vas 50, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/0729-94, izdan dne 29. 6. 1994.
gnv-90000
Poropat Dean s.p., Parecag 64, Sečovlje
– Sicciole, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059782/1285/02-50/2000, izdana dne 13.
1. 2000, izdala OZS. gnk-89786
Prelog Stanislav, Kratka ulica 16, Orehova
vas, priglasitveni list, opravilna št.
064-0154/93, izdan dne 20. 12. 1993.
gnh-89889
Rogan Zdenka s.p., Savinjska cesta 29,
Žalec, priglasitveni list, opravilna št.
62-0451/94, izdan dne 12. 9. 2001.
gnr-89904
Stepan Robert s.p., Regentova 4/a, Ankaran – Ankarano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053514/2660/03-27/2000, izdana dne 14. 1. 2000. gnw-90174
Šelekar Jurij, Imeno 36, Podčetrtek, priglasitveni list, opravilna št. 54-190/94, izdan
dne 30. 4. 1994. gnu-89926
Štefe Jože, Trstenik 51, Golnik, obrtno
dovoljenje, št. 075204-4537-01-28-2000, izdano dne 12. 1. 2001. gnl-90010
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Tiršek Irena s.p., Attemsov trg 21, Gornji
grad, obrtno dovoljenje, št. 019461, izdano
dne 6. 3. 1995. gnb-90170
Vehovec Jakob, Kresnice 84, Litija, priglasitveni list, opravilna št. 23-0338/94, izdan
dne 2. 11. 1994. gnd-90443
Vidmar Janez, Obrežna 12, Izlake, priglasitveni list, opravilna št. 61-0236/94.
gnt-90027
Zupanič Anton, Cesta v Rogozo 7, Miklavž
na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2934/94, izdan dne 7. 1. 1998.
gny-89797
Zvir Bernarda, Rečica ob Savinji 70, Rečica ob Savinji, priglasitveni list, opravilna št.
35-0329/94, izdan dne 26. 5. 1994.
gnv-89825

Potne listine
Adrović Enisa, Moste 47, Žirovnica, potni
list, št. AA 574717. gny-90072
Baljaj Josip, Vodovodna ulica 9, Maribor,
potni list, št. BA 970375. gnw-89874
Bečirović Gead, Kavčičeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 834264, izdala UE Ljubljana.
gnw-90453
Bjedov Germ Slavica, Jarnikova 3, Ljubljana, potni list, št. BA 884230, izdala UE Ljubljana. gnu-90376
Bohinc Mia, Pristaniška 43/b, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 911535.
gnr-90104
Bučar Matjaž, Brodarska 8, Litija, potni
list, št. BA 419287. gnd-89893
Cimerman Slavko, Ulica Jožefe Lackove
43, Ptuj, potni list, št. AA 990593.
gnq-89905
Copot Matej, Ulica na Kamni 9, Odranci,
potni list, št. BA 723409, izdala UE Lendava.
gnw-90399
Cunder Primož, Prešernova ulica 47, Trzin, potni list, št. BA 811576, izdala UE Domžale. gng-89940
Djokov Maja, Na Korošci 2, Ljubljana, potni list, št. BA 738727, izdala UE Ljubljana.
gnv-90075
Dobravec Dejan, Puhova 6, Ljubljana, potni list, št. BA 796249, izdala UE Ljubljana.
gnc-89894
Dobrila Manda, Črtomirova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 118496, izdala UE Ljubljana.
gnl-90410
Dolžan Franjo Fheotim, Ul. bratov Vošnjakov 12, Celje, potni list, št. BA 683458.
gnd-90243
Dolžan Freya Anastasia, Ul. bratov Vošnjakov 12, Celje, potni list, št. BA 683459.
gnb-90245
Dolžan Jelisaveta, Ul. bratov Vošnjakov 12,
Celje, potni list, št. BA 281691. gnz-90246
Duvnjak Dragana, Šegova ulica 3, Novo
mesto, potni list, št. BA 746652. gnc-90219
Đokič Mirjana, Pot k Savi 25, Ljubljana,
potni list, št. AA 293639, izdala UE Ljubljana.
gnf-89841
Etemaj Danica, Kovorska cesta 11, Tržič,
potni list, št. AA 190912. gnr-90204
Fancelj Sonja, Ulica Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 674741, izdala UE
Ljubljana. gnh-89939
Furlan Anja, Matjaževa 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 858122, izdala UE Ljubljana.
gnr-90454
Gabrijan Maja, Vukovski vrh 32/a, Jarenina, potni list, št. BA 905237. m-606
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Gabrovec Tea, Zg. Bitnje 126/c, Žabnica,
potni list, št. BA 942241, izdala UE Kranj.
gnb-90045
Gerič Vlado, Kraška ulica 10/b, Izola –
Isola, potni list, št. BA 575533, izdala UE
Izola. gnv-89950
Glavina Denis, Koštabona 10, Šmarje, potni list, št. AA 483927. gnx-90373
Godina Majda, Jasen 16, Ilirska Bistrica,
potni list, št. BA 710699. gny-90372
Habbe Aleš, Medvedova ulica 5/b, Kamnik, potni list, št. AA 817040, izdala UE Domžale. gny-90222
Halibašić Armal, Križevniška ulica 2, Ljubljana, potni list, št. CA 31815, izdala UE Ljubljana. gnx-90248
Ibričić Fahreta, Trg svobode 29, Trbovlje,
potni list, št. BA 981978. gns-90428
Janković Dalibor, Ul. Pohorskega bataljona 203, Ljubljana, potni list, št. BA 521733,
izdala UE Ljubljana. gnx-90048
Jenkole Metoda, Mavčiče 91, Mavčiče,
potni list, št. BA 693351. gnn-89908
Kandušer Nina, Černivčeva ulica 7, Ljubljana, potni list, št. CA 28940, izdala UE Ljubljana. gng-90315
Kelavić Manuela, Škapinova 10, Celje, potni list, št. BA 878236. gnr-90254
Knez Tjaša, Trg 4. aprila 6/b, Mežica, potni list, št. BA 905381, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-90058
Knežević Boško, Vrunčeva 35/a, Celje,
potni list, št. BA 84472. gnj-90212
Koban Gorazd, Prušnikova 44, Maribor,
potni list, št. BA 892944. gno-90132
Kobe Štefan, Pod vinogradi 2, Straža, potni list, št. BA 991801. gnu-89876
Kobold Primož, Otiški vrh 96, Šentjanž pri
Dravogradu, potni list, št. BA 967552, izdala
UE Dravograd. gne-90317
Kokalj Janez, Predoslje 70/a, Kranj, potni
list, št. BA 801532. gnn-90108
Kolarović Dušan, Rožna dolina, Cesta
IX/43, Ljubljana, potni list, št. P00107305.
gno-90207
Korelc Janko, Sejenice 14, Velika Loka,
potni list, št. BA 447689, izdala UE Trebnje.
gnq-90455
Korenjak Igor, Ul. Anice Kaučevič 7, Ptuj,
potni list, št. P00216234. gnc-90019
Kos Igor, Sr. Gameljne 24/b, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. BA 858207, izdala UE
Ljubljana. gnx-90423
Košir Boris, Na Dobravi 4, Litija, potni list,
št. BA 782204, izdala UE Litija. gno-90432
Koštomaj Aleš, Slomškov trg 7, Celje, potni list, št. BA 792649. gnp-90256
Kovač Rebeka, Gojače 19, Črniče, potni
list, št. BA 708144, izdala UE Ljubljana.
gne-90217
Krajnc Vesna, Škapinova 14, Celje, potni
list, št. BA 780539. gnm-89909
Kralj Mirjam, Clevelandska ulica 45, Ljubljana, potni list, št. BA 770297, izdala UE
Ljubljana. gny-90426
Križmanič Rok, Ledavsko naselje 22, Murska Sobota, potni list, št. BA 318060, izdala
UE Murska Sobota. gnl-89960
Kučan Hedvika, Partizanska 13, Murska
Sobota, potni list, št. BA 195531, izdala UE
Murska Sobota. gnf-90216
Kuprešak Jovan, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, potni list, št. AA 655532.
gnd-89993
Leben Tomaž, Zalarjeva 47, Borovnica,
potni list, št. AA 329733. gnl-90085
Levstek Marija, Sveti Gregor 14, Ortnek,
potni list, št. AA 387664. gne-89996

Lovrinović Kristina, Ragovska 12, Novo
mesto, potni list, št. BA 746473. gnb-89870
Machnich Mario Aquilino, Dragonja 46,
Sečovlje – Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI 79062, izdala UE Piran. gnc-89869
Mahmutović Damir, Ribenska cesta 30,
Bled, potni list, št. AA 756213. gnd-90218
Mandić Slobodan, Prvomajska c. 10, Ljubljana, potni list, št. BA 994838, izdala UE
Ljubljana. gng-90390
Maraž Suzana, Vinogradniška ulica 2, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 53631, izdala UE Nova Gorica. gne-89867
Marin Trivo, Cesta komandanta Staneta
11, Litija, potni list, št. BA 429064.
gnz-90196
Marković Marko, Trg svobode 20, Kanal,
potni list, št. BA 936470, izdala UE Nova
Gorica. gnj-90387
Marković Nenad, Škapinova 4, Celje, potni list, št. BA 922633. gnq-90155
Matošević Marijo, Cesta zmage 43, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 605697.
gnf-89891
Mazi Polonca, Jezero 40/a, Preserje, potni list, št. BA 984333. gne-90417
Mustur Ana, Vojkova cesta 71, Ljubljana,
potni list, št. BA 769740, izdala UE Ljubljana.
gnp-90206
Nahberger Darinka, Kungota pri Ptuju 65,
Kidričevo, potni list, št. AA 649793.
gnx-89898
Opalk Gregor, Novi dom 32/b, Trbonje,
potni list, št. BA 355088. gnb-90195
Osenk Marjan, Spodnje Jarše, Šubljeva
ulica 12, Domžale, potni list, št. BA 75284,
izdala UE Domžale. gnc-89994
Osenk Tatjana, Šubljeva ulica 12, Domžale, potni list, št. BA 157907, izdala UE Domžale. gnf-89995
Ostreuh Srečko, Letonjeva 8, Maribor, potni list, št. AA 548983, izdala UE Maribor.
gns-90328
Pajank Miha, Leška cesta 16, Mežica, potni list, št. BA 940762, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-90053
Peček Blaž, Soška 56, Ljubljana, potni
list, št. BA 772894, izdala UE Ljubljana.
gnf-90191
Petoš Radomir, V. Svetina 8/b, Jesenice,
potni list, št. AA 663404. gnd-89868
Pikš Marko, Strahinj 97/b, Naklo, potni
list, št. BA 942351. gnu-90401
Podgorevc Metka, Tomšičeva 32, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 697580, izdala UE
Slovenj Gradec. gnk-90311
Potnik Simon, Stara ulica 14, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 151382.
gnj-90062
Praznik Andrej, Ulica talcev 42, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 990612. gnc-89844
Prelesnik Simon, Goriča vas 6/a, Ribnica,
potni list, št. AA 839872. gnc-89919
Ptočnik Uroš, Vogelna 4, Ljubljana, potni
list, št. AA 292147, izdala UE Ljubljana.
gnt-89852
Radinja Marija, Grintovška ul. 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 528037, izdala UE Ljubljana.
gnb-90220
Radović Dragan, Antoličičeva 12, Maribor,
potni list, št. BA 926578. gni-89988
Ravbar Mojca, Senčna pot 82, Portorož –
Portorose, potni list, št. BA 578929, izdala
UE Piran. gnh-89864
Rejc Andraž, Zakriž 16, Cerkno, potni list,
št. BA 517849. gnl-89860
Repič Suzana, Zagorci 85, Juršinci, potni
list, št. BA 925369. gno-90082
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Rožič Anton, Kamna Gorica 99, Kamna
Gorica, potni list, št. BA 325730. gnw-90224
Rustemaj Fazil, Cesta dveh cesarjev 399,
Ljubljana, potni list, št. BA 521647, izdala UE
Ljubljana. gnq-90430
Sešel Boštjan, Petelinškova ulica 5, Vojnik, potni list, št. BA 878175. gnt-89902
Smilovič Marko, Seča 80/c, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00110354.
gnv-89875
Soklič Anton, Novo Polje cesta XV/24,
Ljubljana, potni list, št. BA 379320, izdala UE
Ljubljana. gne-90121
Šijanec Jelisaveta, Ulica heroja Marinclja
7, Kočevje, potni list, št. AA 668973, izdala
UE Kočevje. gnu-89901
Škerlak Diana, Trimlini 65, Lendava – Lendva, potni list, št. BA 559023, izdala UE Lendava. gnf-90316
Škrbec Tatjana, Levstikova 8, Domžale,
potni list, št. BA 448461, izdala UE Ljubljana.
gne-89917
Škrinjar Vlasta, Ajševica 13, Nova Gorica,
potni list, št. AA 638722, izdala UE Nova
Gorica. gnf-89966
Štrosar Gregor, Kidričeva ulica 33/a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
117659, izdala UE Nova Gorica. gnk-90215
Tabaček Branko, Bernekerjeva 8, Ljubljana, potni list, št. BA 885622. gnk-90286
Truhačev Nika, Cesta 1. maja 19, Jesenice, potni list, št. BA 635109. gnp-89906
Tubin Nataša, Čirče 16, Kranj, potni list,
št. BA 959970. gns-89903
Užar Marina, Delavska 8, Mojstrana, potni
list, št. BA 635116. gnw-90074
Užar Nataša, Delavska 8, Mojstrana, potni
list, št. BA 924167. gnb-90070
Varl Jana, Ulica Milene Korbarjeve 11, Kranj, potni list, št. AA 37463. gno-90307
Videmšek Klemen, Partizanska 47, Škofja
Loka, potni list, št. AA 479425, izdala UE
Škofja Loka. gne-90117
Vidic Mojca, Rožna dolina 5/c, Grosuplje,
potni list, št. AA 327372, izdala UE Grosuplje. gnd-90268
Vodičar Nina, Gotska 16, Ljubljana, potni
list, št. AA 309965, izdala UE Ljubljana.
gnf-90366
Žerovnik Anton, Kuraltova 8, Šenčur, potni list, št. AA 166556. gnu-90301
Žlebnik Žana, Gospejna 7, Maribor, potni
list, št. BA 603881. gnq-89830
Žnidaršič Olga, Jamova cesta 68, Ljubljana, potni list, št. P00151345. gnn-89783

Osebne izkaznice
Abazi Cima, Letonjeva 4, Maribor, osebno
izkaznico, št. 736524. gnm-89859
Avsec Marko, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 303495. gnb-90445
Avsec Miha, Tovarniška 12/b, Logatec,
osebno izkaznico, št. 472382. gny-90197
Ažman Andrej, Francarija 24, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 475769. gnx-89823
Babič Alja, Valesova 28, Maribor, osebno
izkaznico, št. 409586. gnp-89856
Babnik Andrej, Brezje 67, Dobrova, osebno izkaznico, št. 1120562. gnc-90194
Belak Dušan, Senično 65, Križe, osebno
izkaznico, št. 1092773. gnv-90200
Belak Klemen, Senično 65, Križe, osebno
izkaznico, št. 354281. gnw-90199
Bizjak Jurko, Kneža 35, Most na Soči,
osebno izkaznico, št. 45898. gnv-90225
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Bogičević Simon, Trubarjeva ulica 53/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 951686.
gnj-89862
Boh Katja, Levstikova ul. 22, Bled, osebno izkaznico, št. 941353. gnl-90385
Bošnjak Siniša, Tomšičeva ulica 2, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št. 882964.
gnj-89962
Božić Primož, Dobrovska 4, Ruše, osebno izkaznico, št. 751733. gni-90388
Brumec Branka, Smetanova 55, Maribor,
osebno izkaznico, št. 901217. gnf-89866
Burzić Kasim, Kolodvorska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 566130. gnk-90136
Casar Dušan, Motvarjevci 5, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico, št.
802392. gnl-90060
Cerar Vesna, Stritarjeva 5, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 124165. gnf-90441
Cigić Marko, Na Požeg 7, Metlika, osebno izkaznico, št. 1013840. gnq-90055
Colja Vanesa, Prvačina 131/a, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 877639. gnt-89877
Čad Luka, Ježa 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 246343. gnr-90354
Černe Dragica, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 537184. gnm-90384
Čontala Borut, Bergatova 17, Trzin, osebno izkaznico, št. 780110. gng-89840
Črnigoj Ludovik, Bukovje 32, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1148901. gnw-90324
Debevec Zdenka, Novosadska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478181.
gny-90047
Dejak Denis, Golobinjek 27, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 779227. gnr-90229
Dimitrov Georgi, Kidričevo naselje 7, Postojna, osebno izkaznico, št. 224081.
gnt-90102
Dolinar Ana, Trnovčeva ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83135. gnu-90126
Doplihar Robert, Maroltova ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1041749.
gnl-90285
Dumendžić Vinko, Puhova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 725766. gng-90319
Džambić Edin, Oblakova ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 837163. gni-90113
Eling Ivan, Zgornje Bitnje 9/a, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 776178. gno-89832
Esih Matjaž, Lekmarje 14/a, Sveti Štefan,
osebno izkaznico, št. 313703. gnn-90133
Ferlež Robert, Sp. Vižinga 36, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 441957.
gnq-90255
Gabrovšek Matija, Koroška ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731906.
gni-90438
Godec Matjaž, Nicina 3/a, Prevalje, osebno izkaznico, št. 254501. gnp-89881
Gognjavec Darko, Rojska cesta 34, Domžale, osebno izkaznico, št. 10334.
gny-90422
Golob Luka, Žabjek 8, Velika Loka, osebno izkaznico, št. 975381. gnv-90450
Gosar Alojzij, Selo 23, Vodice, osebno
izkaznico, št. 793676. gng-89965
Graša Daniel, NBK 2, Metlika, osebno izkaznico, št. 224584. gnr-90054
Gregorka Peter, Nova pot 120, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 6786.
gnj-90137
Grula Helena, Majaronova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 561483. gnf-90241
Hameršak Simona, Bokovci 36, Markovci, osebno izkaznico, št. 258156. gnr-90379
Hočevar Teja, Majcigerjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 15564. gni-89963

Horvat Danijel, Kicar 140/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 161083. gnh-90389
Horvat Nataša, Ruška cesta 102, Maribor,
osebno izkaznico, št. 859820. gnl-89910
Humič Ivana, Štefetova 16, Kranj, osebno
izkaznico, št. 42868. gnv-90400
Hvala Zdravko, Kosovelova 9, Idrija, osebno izkaznico, št. 239434. gni-90063
Ivanković Marija, Rozmanova 61, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 642137.
gnm-90059
Jaklič Jožefa, Cesta zmage 14, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 613750.
gng-90290
Jamnišek Igor, Kumrovška 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 514563. gnk-90436
Jeseničnik Jana, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 991698.
gnh-90064
Jozić Marjan, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 578251. gnq-89930
Jožef Zofija, Na peči 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 540888. gnm-89934
Kavaš Ivan, Dolinska ulica 4, Odranci, osebno izkaznico, št. 168194. gnt-90077
Kavčič Katarina, Poljubinj 59, Tolmin, osebno izkaznico, št. 363991. gnd-89968
Klemenčič Marjetica, Bratovševa ploščad
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 624567.
gnu-89976
Klobasa Julijana, Gospejna 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 96732. gnz-89821
Knez Nadja, Ul. 25. maja 3, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1014997. gnx-89973
Knez Nataša, Sedejev trg 4, Cerkno, osebno izkaznico, št. 187342. gnl-90310
Kocet Jožefa, Apače 21, Apače, osebno
izkaznico, št. 962558. gns-90228
Kogoj Simon, Jarše 8/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119909. gnl-89935
Korošec Klemen, Majaronova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 300727. gnj-90362
Kosanović Monika, Pot na Fužine 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 104163.
gnx-90452
Kosin Julijana, Majaronova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 141240. gnb-90020
Kostelec Gabrijela, Rosalnice 50, Metlika,
osebno izkaznico, št. 252918. gno-90232
Kovač Bojan, Sladki vrh 11, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 57968. m-600
Kozamernik Nika, Gradnikova 46, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1021685.
gnk-89886
Krajšek Elizabeta, Lučarjev kal 27, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 1034558.
gnm-90234
Kramer Franc, Srebrnik 16/a, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 599784.
gnz-90096
Kraševec Dejan, Tugomerjeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29859. gnf-89941
Kreis Angela Ela, Kersnikova ulica 52, Celje, osebno izkaznico, št. 386013.
gnn-90083
Kugler Urška, Koželjskega 3, Velenje, osebno izkaznico, št. 1192984. gnb-90270
Kuštrin Marjana, Trebinjska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 944937. gnz-90221
Laibacher Viktor, Trg 29, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 608281. gno-90057
Lindič Katarina, Cesta Tončke Čeč 62,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 926088.
gno-90007
Lisac Ivana, Fara 10, Vas, osebno izkaznico, št. 435521. gnk-89961
Lokar Vlajka, Prijateljeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275102. gnp-89956
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Luin Robert, Glavarjeva ulica 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 302170.
gnb-89949
Lukežič Matija, Miren 45, Miren, osebno
izkaznico, št. 1146911. gns-89878
Malnar Franc, Breg 24, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št. 15821. gnf-90266
Manček Anita, Ulica Draga Kobala 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 405613.
gnk-90211
Mastnak Iztok, Ane Ziherlove 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 765250. gnr-90329
Medvešek Bojan, Blanca 36, Blanca, osebno izkaznico, št. 188879. gnd-90093
Melkić Rajfa, Planina 169, Planina, osebno izkaznico, št. 720457. gne-89992
Meznarič Aleksander, Slovenskogoriška
cesta 15, Ptuj, osebno izkaznico, št. 301371.
gnq-89880
Mežek Irena, Struževo 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 160049. gnx-90173
Mlakar Vojko, Obala 13, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 295274.
gno-90407
Mrak Nataša, Kurirska pot 16, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 988430. gne-90192
Orehek Anton, Češnjice pri Moravčah
10/a, Moravče, osebno izkaznico, št.
1108205. gnm-90434
Paldauf Anton, Dalmatinska 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 278159. gnk-89911
Petovar Franc, Turjanci 22, Radenci, osebno izkaznico, št. 549275. gnq-90230
Petrić Simon, Zelena pot 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 662757. gnv-90050
Petrovič Natalija, Cesta na Dobrovo 49/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 763296.
gnl-89964
Piko Jožef, Rudarjevo 6, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 97028.
gnm-89884
Platovšek Venčeslava, Zadobrova 125/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 573427.
gni-90313
Podbrežnik Zule Ivana, Slamnikarska 19,
Domžale, osebno izkaznico, št. 513105.
gny-89847
Poharič Franc, Matjaževa 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 789641. gnt-89952
Pokrajac Dušan, Šlandrova 37, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 311908.
gng-90065
Potočnik Anton, Ulica Pohorskega bataljona 45/a, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 414734. gnf-90116
Potočnik Miha, Volkmerjeva cesta 30, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 277531. gni-89863
Potočnik Sabina, Spodnja Besnica, Senožeti 35, Zgornja Besnica, osebno izkaznico,
št. 397995. gnn-89933
Potočnik Simona, Beleharjeva 35, Šenčur, osebno izkaznico, št. 1131326.
gnl-90135
Praprotnik Liza, Podvin 15, Žalec, osebno
izkaznico, št. 602158. gnl-89985
Praznik Peter, Zrinjskega cesta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1108845.
gnb-89845
Prebil Bojana, Miren 45, Miren, osebno
izkaznico, št. 853769. gnr-89879
Pušnik Janez, Olešče 21, Laško, osebno
izkaznico, št. 401987. gnk-90236
Rajgelj Barbara, Kropa 87, Kropa, osebno izkaznico, št. 298820. gnu-90226
Rajgelj Olga, Kropa št. 87, Kropa, osebno
izkaznico, št. 1026919. gng-90090
Rajnar Jože, Apače 90, Apače, osebno
izkaznico, št. 326140. gnw-90374
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Ramšak Anita, Bukovska vas 25/a, Dravograd, osebno izkaznico, št. 111073.
gnp-90081
Rman Jože, Vrhovci c. IX/4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 490899. gni-90413
Rogelšek Viktorija, Cesta talcev 6, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 404950. gnz-89871
Roškar Sebastina, Gorkega ul. 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 365406.
gny-89822
Rot Jožica, Jakčeva 40, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 88439. gnd-90418
Rovan Vladimir, Cesta na Poljane 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 575626.
gnv-90425
Rozman David, Na Dole 34, Vodice, osebno izkaznico, št. 875448. gng-90340
Rožmanc Tanja, Vrhovčeva 6/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 120719.
gnc-90044
Sabotin Jožef, Dolinska 13, Odranci, osebno izkaznico, št. 147348. gnq-90080
Selakovič Niko, Bokalova 9, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1039591. gnz-90321
Sepe Mojmir, Slovenčeva 121, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 516236. gnu-90076
Sever Zvonko, Stara nova vas 61, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 518001.
gnk-90061
Sila Maja, Celovška 130, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1122911. gnq-90130
Sironič Jože, Utik 42/a, Vodice, osebno
izkaznico, št. 206014. gng-90265
Skrinar Majda, Kraljeva 13, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 209046.
gns-90103
Slapar Petra, Gorica 3/a, Moravče, osebno izkaznico, št. 243200. gnh-90364
Slapšak Tatjana, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 324909.
gnu-90201
Slavic Dejan, Tabor 26, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 321545. gnd-90293
Sodec Valentina, Zaloška 174/b, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 900617.
gng-90240
Starin Tomaž, Vir, Nušičeva ulica 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 171668.
gnj-90087
Stopar Marjan, Veliko Brdo 35, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 624205. gnj-90120
Strmšek Aleksander, Žiče 24/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 775799.
gny-90322
Stropnik Klemen, Vine 2/b, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 8178. gnn-90112
Stuchly Marija, Tesovnikova 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 506271. gno-89882
Šal Nataša, Visoko 80, Visoko, osebno
izkaznico, št. 283870. gnc-89969
Šarić Nataša, Župančičeva ulica 7, Domžale, osebno izkaznico, št. 796889.
gnd-90368
Šebenik Sonja, Gmajna 36, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 347585.
gnh-90214
Šenkinc Marija, Koseze 18, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 385426.
gnp-90056
Šepetavc Barbara, Kersnikova 32, Celje,
osebno izkaznico, št. 655305. gnn-90308
Šinko Pavla, Kidričevo naselje 7, Radenci,
osebno izkaznico, št. 540942. gnp-90231
Škofljanc Jožef, Ponikve 6, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 542746.
gnv-89900
Škornik Zdenka, Mrtovec 4, Boštanj, osebno izkaznico, št. 683448. gnb-90395

Škulj Angela, Cankarjeva 30, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 292587.
gnw-89974
Špacapan Darja, Ozeljan 116, Šempas,
osebno izkaznico, št. 187737. gnl-89885
Štampfelj Ana, Vrhovci , Cesta XXVI/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 517865.
gnm-90134
Štauber Boris, Fram 86/a, Fram, osebno
izkaznico, št. 142638. gnu-90251
Temlin Dejan, Kuštanovci 27, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 708846. gnj-89887
Tepež Robert, Vaška pot 27/a, Radomlje, osebno izkaznico, št. 511753.
gnt-90202
Todorovska Badiini Melina, Kidričevo naselje 16, Postojna, osebno izkaznico, št.
1142701. gne-90092
Topolovec Alica, Ul. heroja Kerenčiča 21,
Ormož, osebno izkaznico, št. 670499.
gnz-90146
Ulcej Lovro, Celovška 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 284594. gnq-90405
Urh Andrejka, Kurirska pot 10/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
131016. gni-89838
Uštar Urška, Selska ulica 19, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 157300. gnz-90346
Užar Nataša, Delavska 8, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 207901. gnz-90071
Vadnjal Zinka, Parje 25, Pivka, osebno
izkaznico, št. 592532. gnn-89958
Valenčič Jelka, Seča 178, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 63843.
gni-90088
Vanček Karl, Župančičeva 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 583118. gnm-89834
Vasiljević Boro, Vrablova ulica 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 577487.
gnq-90380
Velikonja Simon, Zakraj 2, Slap ob Idrijci,
osebno izkaznico, št. 124333. gnn-89883
Velušček Jožica, Bežigrad 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 98658. gnq-90105
Veselič Matej, Pribinci 19, Adlešiči, osebno izkaznico, št. 57090. gnb-89970
Visočnik Nina, Stantetova ulica 6, Velenje, osebno izkaznico, št. 257381.
gnm-90109
Vogelnik Anže, Pot pod Gradiščem 6, Naklo, osebno izkaznico, št. 1067048.
gnn-89833
Vrbnjak Aleš, Plešivica 30, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 852078. gnk-89861
Vrhovec Majda, Malnarjeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 970929.
gnu-90101
Zamuda Milan, Bučečovci 1, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 112922.
gns-90378
Zima Jože, Hlebče 23/a, Lesce, osebno
izkaznico, št. 741551. gnt-90227
Zver Alojz, Hotiza, Pelinska ulica 22, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
603956. gnt-90402
Žabot Ignac, Prisoje 8, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1104018.
gny-89972
Žibert Ana, Cesta na ribnik 8, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 337509. gnw-89899
Žibert Janez, Kurirska pot 10/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
228345. gnh-89839
Živec Nina, Štihova 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182300. gnk-90361
Žunič Tanja, Veliki Osolnik 29, Rob, osebno izkaznico, št. 362705. gnv-90375
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Vozniška dovoljenja
Anžin Zlatica, Trnjava 18, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12460,
izdala UE Kamnik. gnx-89923
Arčan Vojmir, Brezova 40, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1037140, reg. št. 33059. gng-89865
Ažman Andrej, Francarija 24, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 271300,
reg. št. 40646, izdala UE Kranj. gne-89817
Barbič Nina, Vrhovci c. XII/24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999014,
reg. št. 206479, izdala UE Ljubljana.
gnc-90094
Bašič Aleš, Stritarjeva 2, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 17376, izdala UE
Brežice. gnb-90095
Begič David, Hrib, Loški Potok 47, Loški
Potok, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8232,
izdala UE Ribnica. gng-90040
Belak Dušan, Senično 65, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 616473, reg.
št. 5217, izdala UE Tržič. gne-90167
Belec Olga, Mirna ulica 9, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 27210.
gnu-90001
Bezjak Silvo, Muzejska 5, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 739979, reg. št.
6551. gne-90042
Bobič Vasja, Lovska ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999718,
reg. št. 209693, izdala UE Ljubljana.
gnd-89843
Boh Katja, Levstikova 22, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 628275, reg. št.
15999. gnp-90031
Božiček Marko, Seča 80, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10732, izdala UE Piran. gnr-90004
Brožič Špela, 7. maja 14, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, št. S 001426328.
gnj-89816
Budja Iztok, Ključarovci 7/e, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1063404, reg. št. 11023, izdala UE Ljutomer. gnk-90386
Burzić Kasim, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295190, reg. št. 146802, izdala UE Ljubljana. gng-90115
Bytyqi Milit, Cegelnica 48/b, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355119,
reg. št. 51642, izdala UE Kranj. gnw-90349
Caharija Edi, XXX. divizije 17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12434, izdala UE Nova Gorica. gnj-89812
Celar Boštjan, Tupaliče 16, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404909,
reg. št. 46678, izdala UE Kranj. gnm-90359
Cerar Vesna, Stritarjeva 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1316475,
reg. št. 21299, izdala UE Grosuplje.
gne-90442
Cigut Alojz, Žitna 7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 24969. gng-90015
Cvijić Budimir, Polje, Cesta VI/14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
613249, reg. št. 77746, izdala UE Ljubljana.
gnq-90205
Čad Luka, Ježa 38, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1065431, reg. št.
210195, izdala UE Ljubljana. gnp-90356
Černe Dragica, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 413798,
reg. št. 109932, izdala UE Ljubljana.
gnn-90383
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Černelič Aleksandra, Slomškova 11, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15625, izdala UE Brežice. gnh-89914
Čopič Milka, Kozlovičeva 11, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26395. gnr-90154
Črešnar Simon, Radana vas 5/a, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14933, izdala UE Slovenske Konjice. gnu-89801
Debevec Zdenka, Novosadska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 971021, reg. št. 156025, izdala UE Ljubljana. gnz-90046
Dietinger Tomaž, Cirkovce 17, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34925,
izdala UE Ptuj. gno-89807
Dizdarević Denis, Dunajska cesta 196, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526826, reg. št. 247026, izdala UE Ljubljana. gnj-90437
Dobrila Manda, Črtomirova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 651503,
reg. št. 195738, izdala UE Ljubljana.
gnk-90411
Dolinar Ana, Trnovčeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595055, reg. št. 58845, izdala UE Ljubljana.
gnv-90125
Domitar Sebastjan, Tovarniška cesta 18,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
197789, izdala UE Ljubljana. gnj-90162
Doplihar Robert, Maroltova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391107, reg. št. 190387, izdala UE Ljubljana. gnm-90284
Emeršič Borut, Lancova vas 79, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36403, izdala UE Ptuj. gno-90157
Fekonja Darko, Triglavska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1610381, reg. št. 118735, izdala UE Ljubljana. gnr-89854
Felš Dragan, Prijateljeva 16/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001233262.
gnz-89896
Ferk Lidija, Ul. bratov Berglez 4, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7298,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-605
Ficko Stane, Balantičeva 22, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 944787,
reg. št. 205, izdala UE Domžale. gnz-90421
Gabrovšek Matija, Koroška ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497740, reg. št. 72079, izdala UE Ljubljana.
gnh-90439
Gartner Radovan, Jakčeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297068, reg. št. 78152, izdala UE Ljubljana. gne-89942
Globokar Damjan, Gradiček 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1514261, reg. št. 14138, izdala UE Grosuplje. gny-90451
Gorenc Marjan, Zbure 38, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12618. gny-89922
Gorišek Bojan, Vinarska ulica 3/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
19289, reg. št. 56101, izdala UE Maribor.
gnf-89991
Grah Luka, Mlaka, Oretnekova pot 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468997, reg. št. 147515, izdala UE Kranj.
gnh-90039
Gregorka Peter, Nova pot 120, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488685, reg. št. 244431, izdala UE
Ljubljana. gnh-90139

Gričnik Davor, Pobrež 26, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
22727, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-89921
Grosman Peter, Verovškova ulica 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105786, reg. št. 212063, izdala UE Ljubljana. gnj-89837
Grozina Robert, Gubčeva 7, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 14392.
gng-89990
Gyoha Goran, Cankova 39/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 30142. gnm-90159
Hajdinjak Emina, Prušnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001534695, reg. št. 120731, izdala UE Maribor. gnc-90394
Hojs Vinko, Teršakova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 495181, reg.
št. 86416, izdala UE Maribor. gnx-90398
Hrabar Andrej, Cesta na Markovec 59,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 41050. gnr-89804
Hudorovac Peter, Rosalnice 84, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001462068, reg. št. 9748, izdala UE Črnomelj. gns-90028
Humar Bogdan, Kromberška cesta 1,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32130, izdala UE Nova Gorica.
gnc-90169
Hvala Tea, Sebrenje 64, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1269020,
reg. št. 11413, izdala UE Idrija. gnt-90252
Ilič Vito, Ragovska 34, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41778, izdala
UE Novo mesto. gnp-89806
Ilić Vesna, Karadjordjeva 16, Gornji Milanovac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587291, reg. št. 249482, izdala UE Ljubljana. gns-90128
Ipavec Julijana, Streliška pot 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32539. gnk-90336
Jagodic Dušan, Klunova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166444, reg. št. 216232, izdala UE Ljubljana. gnt-90431
Jagodič Natalija, Podturn 4, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20331, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnz-89971
Janc Urška, Trg svobode 3, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12834, izdala
UE Trbovlje. gng-89815
Janžekovič Konrad, Nova vas 75, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 6059,
izdala UE Ptuj. gns-90153
Jelovčan Helena, Ribogojnica 1, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736053, reg. št. 32521, izdala UE Kranj.
gnd-90018
Jemc Ciril, Na vrtači 6, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 206900, reg. št.
1239. gnb-90345
Jozić Marjan, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 688537,
reg. št. 159916, izdala UE Ljubljana.
gnl-89785
Kac Ferdo, Mariborska cesta 31, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 2049.
gnz-90396
Kajtazović Juso, Ul. Marije Drakslerjeve 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 294542, reg. št. 26625, izdala UE Ljubljana. gnq-90330
Kladnik Anica, Ul. dr. Tineta Zajca 17/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16769, izdala UE Kamnik. gnd-89943
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Klemenčič Marjetica, Bratovševa ploščad
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 544189, reg. št. 45115, izdala UE Ljubljana. gnv-89975
Kmet Anton, Pacinje 40, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24081, izdala
UE Ptuj. gnn-90358
Knez Nadja, Ulica 25. maja 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32989.
gnt-89802
Knežević Mirko, Novosadska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487513, reg. št. 223252, izdala UE Ljubljana. gng-89890
Kociper Jože, Sp. Ščavnica 48/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1611, izdala UE Gornja Radgona.
gny-90147
Kolarović Dušan, Rožna dolina, Cesta
IX/43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 212996, reg. št. 99581, izdala
UE Ljubljana. gnn-90233
Kopše Sebastijan, Zgornja Hajdina 193,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36176, izdala UE Ptuj. gnt-90352
Korenjak Igor, Ul. Anice Kaučevič 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
16896, izdala UE Ptuj. gnz-90021
Kos Tomaž, Tičnica 3, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14123, izdala
UE Vrhnika. gnt-89827
Kosić Aleš, Vodovnikova 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1569743, reg. št. 93478, izdala UE Maribor.
gnd-90397
Kosmač Gašper, Litostrojska cesta 14,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 51/2002. gne-90142
Kostelec Gabrijela, Rosalnice 50, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0855274, reg. št. 4871, izdala UE Metlika.
gnh-90164
Koštomaj Milena, Cerovec 20/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12818, izdala UE Šentjur pri Celju. gni-89888
Kovačević Zedin, Litijska cesta 256, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1498995, reg. št. 23030, izdala UE Kamnik.
gnw-89849
Kozel Zora, Dravska ulica 17, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7280, izdala UE
Ptuj. gni-89813
Krajnc Primož, Koračice 39, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 10700,
izdala UE Ormož. gni-90038
Kralj Leopold, Tivolska cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1369112, reg. št. 113652, izdala UE Ljubljana. gny-90172
Kramberger Robert, Dragučova 2, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1331843, reg. št. 105558, izdala UE Maribor. gni-89913
Krautberger Maja, Splavarska 14, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11158,
izdala UE Radlje ob Dravi. gng-89915
Križaj Tatjana, Alpska 61, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 326964, reg. št.
9119. gnw-89924
Kukovec Franc, Kraljevci 1, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3048, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-90049
Kumalić Emir, Kobetova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1453808, reg. št. 242942, izdala UE Ljubljana. gnj-89937
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Kuzman Tomislav, Socka 5, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15990.
gnt-90302
Lahovnik Natalija, Jenkova 11/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350, BGH, št.
S 001382012, reg. št. 28072, izdala UE
Velenje. gnj-89912
Lekše Drago, Male Češnjice 10, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
17988, reg. št. 14023, izdala UE Grosuplje.
gnm-90209
Lesjak Dragica, Za Kalvarijo 125, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444291, reg. št. 85865. gnn-89858
Lokar Emil, Adamičeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000469, reg. št. 209168, izdala UE Ljubljana. gnu-90051
Luin Robert, Glavarjeva ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212359, reg. št. 220999, izdala UE Ljubljana. gnc-89948
Marovt Davor, Dravinjska cesta 46, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20443, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-89808
Maurič Zdenka, Brengova 43, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 199219,
reg. št. 8137, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-90066
Maver Darinka, Veliko Globoko 21, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
980661, reg. št. 17437, izdala UE Grosuplje. gnt-90127
Melkić Emir, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372447, reg. št. 235869, izdala UE Ljubljana. gnf-90391
Močnik Matic, Deteljica 4, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246969, reg. št.
10118. gnb-90145
Mohovič Branko, Kokrica, Kuratova 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638731, reg. št. 13960, izdala UE Kranj.
gnp-90006
Mravlje Valentina, Remškarjeva cesta 38,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1525548, reg. št. 246832,
izdala UE Ljjubljana. gnd-90118
Mulec Dušan, Unec 96, Rakek, vozniško
dovoljenje, št. S 1048735, reg. št. 8311,
izdala UE Cerknica. gnd-90393
Nastran Jure, Prešernova 24, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 627636,
reg. št. 27822, izdala UE Domžale.
gnp-89831
Nemec Dajana, Vogrsko 56, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, št. 13484, izdala UE
Nova Gorica. gnp-90156
Nered Aleš, Spodnji Rudnik I 1/B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1107593, reg. št. 175112, izdala UE Ljubljana. gns-89853
Noel Božič Davor, Malgajeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971334, reg. št. 174075, izdala UE Ljubljana. gnb-90420
Nosković Dolores, Šišenska cesta 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
232823, izdala UE Ljubljana. gni-90242
Novak Helena, Povšetova ulica 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732743, reg. št. 20190, izdala UE Ljubljana.
gne-89892
Oček Klemen, Novo naselje 4, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290655,
reg. št. 115062, izdala UE Maribor.
gnh-89989

Ogrič Jožef, Cerovnik 40, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 757375, reg.
št. 4792, izdala UE Idrija. gnq-90280
Oražem Igor, Prigorica 97/a, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6950,
izdala UE Ribnica. gnc-90369
Oražem Martin, Prigorica 97/a, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7753,
izdala UE Ribnica. gnz-90371
Orehek Anton, Češnjice pri Moravčah
10/a, Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 503870, reg. št. 7535, izdala UE
Domžale. gnl-90435
Ornik Bernard, Bistriška cesta 58, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
106306, izdala UE Maribor. gnt-89927
Pajek Erik, Kokrški log 19, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1590966, reg.
št. 44252, izdala UE Kranj. gnv-89850
Pan Wolfgang, Reška ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233870, reg. št. 137371, izdala UE Ljubljana. gni-90163
Pavlovič Boško, Rožna dolina c. I//39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1044386, reg. št. 39575, izdala UE Ljubljana. gnb-90370
Peček Blaž, Soška ulica 56, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502629,
reg. št. 245645, izdala UE Ljubljana.
gnj-90037
Pejić Goran, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419186, reg. št. 237033, izdala UE Ljubljana. gno-90107
Pelengič Radojko, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41554, izdala UE Nova Gorica. gnt-90152
Penič Darko, Stantetova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 908360,
reg. št. 56327, izdala UE Maribor.
gne-90392
Perne Marko, Lom pod Storžičem 62, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1464209, reg. št. 9303, izdala UE Tržič.
gnc-90144
Petrič Simona, Grintovec 11, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 787526,
reg. št. 11861, izdala UE Grosuplje.
gne-90267
Petrovič Natalija, Cesta na Dobrovo 49/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26730. gne-89967
Pevec Alenka, Krašnja 46, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1393220,
reg. št. 31378, izdala UE Domžale.
gnp-90456
Platovšek Venčeslava, Zadobrova 125/a,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 121458, reg. št. 2121. gnh-90314
Podjed Tomaž, Maistrova ulica 6, Kamnik,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 45/2002. gnt-89977
Povše Alan, Log 28/e, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 5862, izdala UE
Hrastnik. gnd-89818
Povše Ludvik, Zgornje Prapreče 1, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. S
1468522, reg. št. 5395, izdala UE Domžale.
gnm-89784
Praznik Peter, Zrinjskega cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
932606, reg. št. 10971, izdala UE Ljubljana.
gnz-89846
Prusnik Darko, Ruska ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
169191, reg. št. 13092, izdala UE Ljubljana.
gnh-90414
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Prusnik Natali, Ruska ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524555, reg. št. 246482, izdala UE Ljubljana. gng-90415
Pušnik Janez, Olešče 21, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1143810, izdala UE Laško. gnj-90237
Rajgelj Barbara, Kropa 87, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355761,
reg. št. 21431. gnw-90149
Rajgelj Miha, Jakopičeva ulica 28, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18976, izdala UE Kamnik. gnw-90099
Rajnar Jože, Apače 90, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 4862.
gny-90347
Rebernik Dejan, Zgornji Žerjavci 76, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001275836, reg. št. 11056, izdala UE Lenart. gnu-89805
Rituper Marjan, Vučja Gomila 86, Fokovci, vozniško dovoljenje, št. 24363.
gnn-90033
Rotar Benjamin, Nova pot 8, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1490248, reg. št. 233932. gnp-89981
Rovan Vladimir, Cesta na Poljane 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1215871, reg. št. 35543, izdala UE Ljubljana. gnt-90427
Rozman Branko, Smokuč 14, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
00546957, izdala UE Jesenice. gnx-90098
Rupnik Stanko, Skopo 10, Dutovlje, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABCEF, št.
2114, izdala UE Sežana. gnm-89809
Sabotin Jožef, Dolinska 13, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10235, izdala UE Lendava. gns-90078
Sadiković Vahida, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1420010, reg. št. 237284, izdala UE Ljubljana. gnq-89855
Simonič Mitja, Vintarovci 45/a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34153,
izdala UE Ptuj. gnh-89814
Sintič Bojan, Glinškova ploščad 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
974437, reg. št. 177895, izdala UE Ljubljana. gny-90097
Skerbiš Danica, Str. Makole 20/a, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8493,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-90150
Slapar Jurij, Obrtniška 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 458, izdala
UE Kamnik. gny-90022
Smogavec Marijan, Vel. Tinje 49, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 8543, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-90332
Smolič Miroslav, Slovenska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 8219,
reg. št. 4697, izdala UE Maribor. gnz-90171
Smrke Simona, Bezovica 2, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1318640,
reg. št. 41831. gng-90165
Smrkolj Simon, Podlipovica 15, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1008981,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnv-90250
Stanković Momčilo, Vir, Šaranovičeva cesta 24, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1584331, reg. št. 15486, izdala UE Domžale. gne-90342
Starešinič Janko, Ogulin 1, Vinica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 6326,
izdala UE Črnomelj. gnw-90249
Starin Tomaž, Vir, Nušičeva ulica 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
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1514426, reg. št. 16104, izdala UE Domžale. gnk-90086
Strlekar Urška, Pokopališka ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137636, reg. št. 181265, izdala UE Ljubljana. gnm-90034
Strman Zoran, Kidričeva 11, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 136891, reg.
št. 18415. gnf-90141
Struna Marko, Lipce 61, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1424181, izdala UE Jesenice. gnh-90339
Šarić Nataša, Župančičeva ulica 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273731, reg. št. 33602, izdala UE Domžale. gne-90367
Šebenik Sonja, Gmajna 36, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1489914, reg. št. 244843, izdala UE Ljubljana. gni-90213
Šefer Marko, Kerenčičeva ulica 8, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9361,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-90158
Šepetavc Barbara, Kersnikova 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00144816, reg. št. 43177. gnm-90309
Šinigoj Zdenka, B. Hvalič 147, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25073, izdala UE Nova Gorica. gns-90003
Škerjanc Veronika, Matena 54, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050376,
reg. št. 208617, izdala UE Ljubljana.
gnv-89925
Škerlep Tomaž, Dravska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
732956, reg. št. 55871, izdala UE Ljubljana.
gnn-89983
Šolar Vekoslav, Podsmreka 5/t, Dobrova,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 51/2002. gnf-90091
Štuhec Jožefa, Ob ribniku 12, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2560, izdala
UE Ormož. gnl-89810
Tepež Robert, Vaška pot 27/a, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32598,
reg. št. 25156, izdala UE Domžale.
gni-90338
Tomšič Filipič Milena, Meškova 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
800272, reg. št. 84873, izdala UE Maribor.
gnx-90323
Tratar Olga, Trstenik 29, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 283560,
reg. št. 8762, izdala UE Trebnje. gni-89938
Tripunovič Aleksandar, Cesta zmage 22,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, št. S
1497830. gno-89907
Turšič Borut, Ob Grosupeljščici 6/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
962142, reg. št. 12683, izdala UE Grosuplje. gne-90017
Ulaga Andrej, Kamnik pod Krimom 67,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1565521, reg. št. 208094,
izdala UE Ljubljana. gnc-90119
Vadnjal Zinka, Parje 25, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1664, izdala UE
Postojna. gnm-89959
Valenčič Jelka, Seča 178, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
5207, izdala UE Piran. gnh-90089
Valenčič Mitja, Sp. Brnik 53, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1115868, reg. št. 47276. gnd-90143
Vegi Štefan, Cesta na Trato 34, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 92,
izdala UE Kočevje. gno-90257

Velikonja Simon, Zakraj 2, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 001098914, izdala
UE Tolmin. gns-89803
Venišnik Tomaž, Brezina 29, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10643, izdala UE Brežice. gno-89957
Veselič Ivica, Črni potok 28, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3788,
izdala UE Kočevje. gnd-90318
Vilfan Marta, Ravne 16, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1119305, reg. št.
9209, izdala UE Tržič. gnd-90168
Volk Gregor, Čevljarska 8, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
27835. gnx-90023
Volpi Barbara, Zelenica 5, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6862, izdala UE
Logatec. gnk-89811
Vrhovec Majda, Malnarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974142, reg. št. 158660, izdala UE Ljubljana. gnv-90100
Vukajlović Novica, Bukovica 49/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št.
42943, izdala UE Nova Gorica. gnm-90334
Zaletel Janez, Stanežiče 66, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
230289, reg. št. 103972, izdala UE Ljubljana. gnr-90129
Zavrl Genovefa, Jama 51, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735957, reg.
št. 16002. gng-90140
Zima Jože, Hlebce 23/a, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1498452, reg.
št. 6334. gnx-90148
Znajden Alojz, Vorančeva ul. 22, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 509, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl-89835
Zorec Anton, Smučidol 4, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1021281,
izdala UE Zagorje. gny-90247
Zupančič Anica, Sadinja vas 20/a, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26939, izdala UE Novo mesto. gno-89932
Zupančič Rajnovič Darja, II. prekomorske
brigade 46, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 3013. gnf-90166
Žerjav Katja, Jenkova 6, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 812192, reg. št.
43144. gnu-90151
Žnidarič Mihael, Radizel, Ulica talcev 43,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1151164, reg. št. 110890, izdala UE
Maribor. gnk-90111
Žunko Miran, Alojzije Marišek 5, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911458,
reg. št. 88054, izdala UE Maribor.
gnp-90381

Zavarovalne police
Blatnik Milan, Stična 141, Ivančna Gorica,
zavarovalno polico, št. 779675, izdala zavarovalnica Tilia. gnr-89979
Dular Zoran, Cesta krških žrtev 83, Krško,
zavarovalno polico, št. 0869149 in kasko zavarovanje po polici št. 03 0148611, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-89987
Gerl Spomenka, Smelijevo naselje 59, Stari trg pri Ložu, zavarovalno polico, št.
1035128, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnj-90187
Gioahin Darja, Peč 13, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 427657, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-90404
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Gradišar Jože, Velike Lašče 115/b, Velike Lašče, zavarovalno polico, št. 427919,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnq-90005
Gregorka Peter, Nova pot 120, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 460123,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-90138
Hinič Tatjana, Dobrdobska ulica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 433183, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-90043
Hribar Janez, Laze 3, Laze v Tuhinju, zavarovalno polico, št. 00101423981, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-90300
Jelen Matej, Betajnova 65, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 00101420499, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-89842
Kogoj Alojz, IX korpus 30, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. AO 1047884.
gnr-89929
Koščak Marko, Žalna 22, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 452895, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-90449
Krajnc Goran, Zg. Leskovec 8/a, Zgornji
Leskovec, zavarovalno polico, št. AO
427104, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m-619
Kralj Simon, Kot pri Semiču 75, Semič,
zavarovalno polico, št. 840177, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-89800
Mesojedec Alojzij, Sitarjevška 14, Litija,
zavarovalno polico, št. 426430, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-90110
Pirš Miro, Loke 1, Laze v Tuhinju, zavarovalno polico, št. AO 00101423924, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-90026
Repanšek Majda, Pameče 244/a, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 475285,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnz-89796
Sajovic Aleksander, Ulica Franca Barleta
3, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 777972, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnx-90348
Skok Rolanda, Šentiljska 113, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 432824, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-624
Stanković Momčilo, Vir, Šaranovičeva cesta 24, Domžale, zavarovalno polico, št.
481038 in 461443, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-90343
Stergar Tanja, Majde Vrhovnik 32, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 828742, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-90124
Šarić Mehmed, Gorenjska cesta 33/b, Radovljica, zavarovalno polico, št. 0835269, izdala zavarovalnica Tilia. gno-90032
Škerlep Dušan, Samova ulica 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101423291,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-89857
ZADRUŽNIK TRANSPORT d.o.o., Ljubija
87, Mozirje, zavarovalno polico, št. 433684,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-89873

Spričevala
Arh Martin, Veliki Podlog 29, Leskovec pri
Krškem, indeks, št. 13020140041, izdala
Višja kmetijska šola v Novem mestu.
gnr-90079
Bastl Karmen Mirjana, Troblje 31, Slovenj
Gradec, indeks, št. 81304732, izdala Ekonomska
poslovna
fakulteta
Maribor.
gnu-90351
Bilanović Ante, Tomažičev trg 5, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
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klicne gradbene šole Ajdovščina, izdano leta
1970. gnh-90189
Bizjak Mojca, Zalarjeva ulica 50, Borovnica, spričevalo 3. letnika srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992, izdano na ime
Turšič Mojca. gnb-89820
Bizjak Vesna, Ulica Pohorskega bataljona
29, Ljubljana, indeks, št. 14483, izdala FDV v
Ljubljani. gni-90363
Blažun Luka, Stritarjeva 5, Žalec, 8. razreda OŠ Žalec, izdano leta 2001. gnw-89999
Božič Jožica, Blanca 71, Blanca, maturitetno spričevalo Srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1981. gnl-90160
Brezovnik Rajko, Robindvor 36, Dravograd, spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1999/2000. m-625
Brovč Marjan, Rut 42, Tolmin, indeks, št.
23920161, izdala fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnc-90444
Cesen Urška, Zoisova 9, Kranj, spričevalo
1. letnika Tekstilne šole, smer šivilja-krojač,
izdano leta 1999/2000. gnw-89799
Černivec Marko, Hraše 35/b, Smlednik,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani –
program energetik, izdano leta 1973 – 1977.
gnk-90036
Čičerov Gregor, Bergantova ulica 1, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, št. 93/00, izdan 26. 9. 2000.
gnd-90193
Čuljak Gojko, Smetanova 45, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene teh. šole Maribor, izdano leta 1980. m-611
Dandič Dejan, Ižanska cesta 440/j, Ljubljana, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ Oskar
Kovačič, izdano leta 1996 do 2001.
gnr-90029
Dijak Matejka, Zoisova 30/a, Bohinjska
Bistrica, indeks, izdala Gostinska srednja šola,
smer tehnik strežbe. gns-90178
Dolar Anita, Slape 103, Ljubljana, indeks,
št. 04025521, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnw-90203
Drnovšek Manca, Polje 25, Zagorje ob
Savi, indeks, št. 18980429, izdala Filozofska
fakulteta. gnf-90416
Dušanič Maja, Sotensko 33/a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2000/2001.
gnx-89798
Đorđievski Denis, Medvedce 21/a, Majšperk, izkaz OŠ Majšperk, od 1. do 6. razreda.
gno-90182
Fazlič Fadil, Predilniška 1, Maribor, diplomo Srednje kovinarske strojne šole, smer strojni mehanik, izdana leta 2000 v Mariboru.
m-623
Ganzitti Alenka, Zg. Laže 13, Loče pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu v 4.
letniku SŠGT Celje, smer tehnik kuharstva, št.
603, izdano 27. 6. 1994. gnu-90326
Ganzitti Alenka, Zg. Laže 13, Loče pri Poljčanah, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trg. poslovodjo št. 555/98-2, izdala GZS,
Združenje za trgovino dne 24. 9. 1998.
gnz-90325
Herga Bojan, Drstelja 29, Destrnik, indeks, št. 93507728, izdala FERI Maribor.
m-610
Horg Josip, Čurulovec, Varaždinske toplice, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra – smer zidar. gnn-90458
Horvat Aleksander, Kantetova ulica 56, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
Srednje šole za elektrotehniko Ljubljana Šentvid, izdano leta 1988 in 1989. gnb-89920

Horvat Danijel, Gor. Slaveči 75, Kuzma,
spričevalo o končani OŠ Kuzma, št. 236/III,
izdano leta 1999. gnf-90016
Horvat Robert, Tropovci, Kolesarska 10,
Tišina, spričevalo o končani osnovni šoli, št.
matičnega lista IV/531. gnh-89789
Hrastar Ljiljana, Dobeno 8, Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1986, izdano na ime Paunović Ljiljana. gnm-90009
Ibrahimi Teute, Prisoje 7, Koper – Capodistria, izkaz 8. razreda OŠ Dušana Bordona
Semedela-Koper. gng-89790
Ivačič Robert, Presladol 10, Brestanica,
indeks, št. 63990212, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gny-89872
Izlaker Cvetka, Lobnica 20, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Maribor, smer kuharstvo, izdano leta 1963. m-598
Jamnikar Aleš, Tomaška vas 9, Šmartno
pri Slov.Gradcu, izkaz Osnovne šole Šmartno. gno-90186
Javornik Zdenka, Žalna 29/b, Grosuplje,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, št. 643, izdana leta 1987, na ime
Kastelic Zdenka. gnn-90433
Jeraj Miha, Valburga 82, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnc-90419
Kelenc Janja, Dolnja bistrica 121, Črenšovci, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, aranžerski tehnik, izdano leta 2001.
m-615
Knez Uroš, Na Pristavi 14, Laško, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole Celje, izdano
leta 1999/2000. gnq-90305
Kolar Matej, Valentiničeva 50, Laško, potrdilo o opravljeni specializaciji št.
16548/2002, izdalo Ministrstvo za zdravje
dne 9. 5. 2002. gnt-90177
Kosi Martina, Minarikova 3, Ruše, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001. m-597
Kovačić Martin, Trg kralja Zvonimira 4, Koprivnica, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1976. gno-90357
Kragelnik Nada, Vončinova 2, Maribor, indeks, št. 82152451, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnt-90002
Krajnc Metka, Cesta ob ribniku 35, Miklavž na Dravskem polju, letno spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1995. m-604
Kuzmič Aleksander, Prušnikova 46, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2000. m-613
Lah Metka, Miklavž pri Ormožu 56, Miklavž pri Ormožu, spričevalo SŠGT Radenci, izdano leta 1987. gnk-90011
Lesjak Edvard, Sobetinci 30, Markovci,
indeks, št. 93416989, izdala FERI Maribor.
m-617
Lesnik Ivan, Rudarjevo 21, Črna na Koroškem, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1964. gnn-90408
Lešnik Katja, Ob gozdu 22, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-608
Mahmutović Damir, Partizanska 29, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2001. gnt-90377
Maltašić Diana, Pod gradom 19, Stari trg
pri Ložu, diplomo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdana leta 1992, na ime Miletić
Diana. gnu-89851
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Markovič Rajko, Polje 30/b, Izola – Isola,
spričevalo 2. letnika Kovinarske šole, izdano
leta 1978/79. gni-89788
Mavrič Ivan, Zalošče 30/a, Dornberk, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnc-90069
Medved Jože, Šentrupert 29, Šentrupert,
maturitetno spričevalo Srednje šole kovinarske in elektro usmeritve Krško, št. 1832/84,
izdano 28. 6. 1984. gnv-90175
Merjasec Pavlič Jana, Gradež 43, Turjak,
indeks, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani leto
izdaje 1980. gnl-90360
Meško Zlatka, Pekel 27, Pesnica pri Mariboru, izkaz OŠ Jožeta Kerenčiča Pesnica od
1. do 5. razreda, izdano leta 1996. m-621
Mihajlović Milan, Koraj, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1984. gne-90067
Mirković Bojana, Rojčeva 24, Ljubljana,
indeks, št. 31210153, izdala Fakulteta za farmacijo. gno-89982
Mojškerc Bojan, Litostrojska cesta 32, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradnene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1972, 1974 in 1975. gne-90446
Mozetič Boris, Prvomajska 20, Nova Gorica, spričevalo Gradbenega šolskega centra
Ivana Kavčiča v Ljubljani, št. 733/1970, izdano 1. 7. 1971. gnn-90183
Oven Silvester, Klanec 6, Gabrovka, o končani šoli za voznike motornih vozil Ljubljana
– Ježico, izdano 12. 7. 1977. gno-90457
Patrčevič Stjepan, Iztokova 22, Maribor,
diplomo Poklicne gradbene šole Maribor,
smer zidar, izdana leta 1980. m-612
Pavlič Damjan, Ulica Bračičeva brigade 19,
Stari trg pri Ložu, indeks, št. 23990212, izdala Fakulteta za strojništvo. gnx-90123
Pestar Alja, Bobovek 8, Kranj, spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske in turistične
šole v Radovljici, izdano leta 1999. gnj-90337
Poljanec Gašper, Ulica Bratov Učakar 98,
Ljubljana, indeks, št. 1553, izdala SŠGT, smer
natakar leto izdaje 1994/95. gni-90238
Potočnik Selma, Gosposvetska 26, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2000/2001. m-609
Praš Vida, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
za oblačilce in frizerje v Mariboru, izdano leta
1974. gnu-90176
Primc Igor, Sava 22, Litija, diplomo Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdana leta 1980.
gny-89947
Puhar Livijo, Pod Šaletom 2, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in avtomehanične šole Koper, št. 30,
izdano 24. 6. 1976 v Kopru. gnl-90235
Pulin Ilvi, Jezero 96/a, Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1972. gns-90303
Radić Denis, Šolska ulica 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000. m-616
Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor, indeks, št. 41042169, izdala Fakulteta za organizacijske vede Kranj. m-602
Ramovš Petra, Sajovčevo naselje 43, Šenčur, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Škofja Loka, šolsko leto 2001. gnu-89951
Ranđelović Zlatan, Brilejeva ulica 14, Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 14/2000. gnf-90041
Rek Mitja, Gasilska 3/a, Selnica ob Dravi,
spričevalo 7. in 8. razreda Oš Rada Robiča
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Limbuš, izdano leta 1999/2000 in
2000/2001. m-596
Rizvančević Denis, Tomšičeva 53, Velenje, spričevalo 3. letnika Elektro-tehnične
šole, elektro tehnik energetik. gnb-89895
Ružić Andreja, Jakopičeva ulica 26, Kamnik, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Marije
Vere Kamnik. gnr-90304
Ružić Tomaž, Jakopičeva ulica 26, Kamnik, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Marije
Vere. gno-89782
Seitl Rihard, Pod gradom 39, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole Limbuš, izdano leta 1996. gnr-90429
Sinkovič Aleksander, IX. korpus 6, Izola –
Isola, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti OŠ Vojke Šmuc Izola, izdano v šolskem letu 1990/91. gnc-90244
Slavujica Vukašin, Prvog novembra 148,
22000 Sremska Mitrovica, diplomo Železničarskega šolskega centra Ljubljana, št. I/621,
izdana 25. 6. 1987. gnh-90239
Strgar Jernej, Nad Krko 25, Otočec, indeks, št. 80017819, izdala EPF Maribor.
gns-90253
Šelih Dušan, Kamnogoriška cesta 55, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Vide Janežič, izdano leta 1981 in 1982.
gnk-89836
Šergan Marjana, Zdraviliška cesta 39, Rimske Toplice, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo
Gimnazije
Trbovlje.
gnv-90179
Škrbec Igor, Podgora 1/a, Stari trg pri
Ložu, indeks, št. 23990138, izdala Fakulteta
za strojništvo. gny-90122
Štajer Dežman Marjeta, Goričane 32, Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1977 in 1978, izdano na
ime Štajer Marjeta. gnm-90184
Trontelj Frančišek, Zgornje Duplice 1, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil Ljubljana-Ježica, izdano 15. 5. 1972, št. 645/72. gnp-90106
Vavtar Matjaž, Mihelca 6, Litija, spričevalo
2. letnika SPI Cene Šzupar v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnn-90258
Verhovnik Matjaž, Vodriž 11, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 2. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 2000/2001. m-626
Vrbnjak Voranc, Šmartno ob Paki 69, Šmartno ob Paki, izkaz OŠ Bratov Letonja, Šmartno ob Paki, za 1., 2., 3. in 4. razred.
gnp-90181
Zabavnik Franc, Špitalič 18, Kamnik, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
ŠOle za poklicne voznike Ježica, št.
VIII/1677, R-31/A. gnj-89787
Zadravec Kermek Suzana, Šafarsko 5/a,
Ljutomer, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota, izdano
leta 1990. gnn-90008
Zaletel Simona, Gregorčičeva ulica 23,
Kranj, diplomo Srednje medicinske šole na
Jesenicah, izdana leta 1985. gnk-90161
Železnik Leonid, Pot na stadion 6, Radeče, spričevalo STŠ Celje, št. II-G II/248-1984.
gnd-89997
Žižek Štefan, Hotiza 36, Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet, šola za prodajalce
v Murski Soboti, št. 108, izdano 27. 6. 1973.
gnm-90084
Žnidarčič Mirko, Kozana 38, Dobrovo v
Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene delovodske šole, št. 38181, izdano leta
1981. gnn-90333

Žust Marjan, Preska nad Kostrevnico 32,
Šmartno pri Litiji, diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, smer pečar.
gnb-89945

Ostali preklici
Andrič Siniša, Celjska c. 39, Rogaška Slatina, delovno knjižico. gns-89828
BIOPUR d.o.o., Volaričeva 11, Izola – Isola, dovolenje za delo, št. 99289910898 izdano na ime Khmarun Oksana. gnq-89955
Čad Luka, Ježa 38, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 26103245, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Ljubljani. gnq-90355
Damiš Štefan, Na Gorci 61, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 21384/73, izdana v Mariboru. m-599
DAVIDOV HRAM d.o.o., Pirhova 21, Nazarje, dovolilnico s kazensko in materialno odgovornostjo za začasno vožnjo in parkiranje v
območju
mesta
Kranj,
št.
35301-01/01-14GJS/07-3099-CD.
gnw-90403
Divjak Gabrijel, Hrušica 71/c, Hrušica,
orožni list, št. OL 111, izdan 25. 10. 2001 pri
UE Jesenice. gnp-90306
Djokić Tina, Štihova ulica 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnx-90198
Džambić Edin, Oblakova ulica 6, Celje,
delovno knjižico, izdana leta 1997 pri UE Velenje. gnh-90114
Felkar Marjana, Likozarjeva ulica 25, Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1073501. gnq-90180
Fijavž Borut, Bukovlje 1, Slovenske Konjice, CEMT dovolilnico, št. 0089, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnc-89944
Fijavž VIljem, Bukovlje 10, Stranice, izvod
licence, izdan pri OZS za vozilo M.A.N.
18.463 FLS z reg. oznako CE C0-663, ser.
št. 01000424, izdana 12. 6. 2002.
gng-90190
Firm Dejan, Igriška 113, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71970408. m-601
Fras Karel, Lendavska ulica 19/b, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 18334, ser.
št. 39434, izdala UE Murska Sobota.
gnj-90012
Grčman Milan, Sostrska cesta 35/a, Ljubljana,
licenco,
št.
009482/15192/01-BGD36/2000 z dne
22. 6. 2000, za vozilo z reg. oznako LJ
U4-69M. gng-90440
Habjanič Janez, Jurovci 1, Videm pri Ptuju, delovno knjižico. gnl-90035
Handanović Fahrudin, Tomšičeva 4, Slovenj Gradec, delovno knjižico, reg. št.
1455/73, ser. št. 748173. gni-90013
Heine Jani, Ulica bratov Babnik 16, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-89918
ISKRA VARISTOR D.O.O., Stegne 35, Ljubljana-Iskra, serija E, št. I 82732, reg. št.
430/75, izdana v Bosanski Gradiški dne 19.
5. 1975 na ime Crnušić Vesna. gnn-90208
Kavčič Nevenka, Lome 26, Črni vrh nad
Idrijo, študentsko izkaznico, št. 11000210,
izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnx-90448
Kolarič Marijan, Cesta XIV. divizije 125/a,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1045/94. m-620
Kordelič Blaž, Černetova ulica 25, Ljubljana, delovno knjižico. gng-90365
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Lapornik Matjaž, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, študentsko izkaznico, št. 8152899.
m-622
Likar Borut, Novo polje, cesta XI/7, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1260/95. gnx-90223
MERCATOR – DOLENJSKA d.d., Livada
8, Novo mesto, certifikat licence za prevoze
št. 0000104/17, izdan 13. 11. 1997 za vozili z reg. oznako NM D6-310 in NM D6-311.
gno-90382
Nagode Peter, Pretnerjeva ulica 2, Postojna, delovno knjižico. gnl-90335
Nagode Peter, Pretnarjeva ulica 2, Postojna, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 605687, izdalo
Ministrstvo za promet dne 5. 6. 1997.
gnn-89791
NAREDI SAM OBL’Č, D.O.O., Mirka Vadnova 14, Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1103799.
gnk-89986
Nikolić Branko, Kraigherjeva ulica 9, Lenart v Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št.
13607, izdana 14. 9. 1994 pri UE Lenart.
m-614
Novak Damijan, Visoko 43, Visoko, delovno knjižico. gnp-89781
Novak Luka, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, dijaško izkaznico, izdal Škofijska klasična gimnazija Ljubljana – Šentvid. gnf-90341
Ogrin Sara, Dekani 98, Dekani, študentsko izkaznico, št. 11000244, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gnw-90424
Pavčič Tian, Cesta 6. maja 3, Vrhnika,
preklic spričevala 1. razreda OŠ Ivana Cankarja, objavljen v Ur. l. RS, št. 51/2002.
gnw-90024
Perič Vladimir, Vojkovo nabrežje 29/a, Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
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02/03-6249/96 z dne 3. 10. 1996.
gns-89928
Perić Vladimir, Vojkovo nabrežje 29/a, Koper – Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5782/97.
gnv-90025
Pesjak Martina, Vošče 4, Radovljica, delovno knjižico. gnp-89931
PETRA MARKETING d.o.o., Koprska 92,
Ljubljana, licenco, št. 0002145/44 za vozilo
z reg. št. LJ E7-83P in za vozilo LJ N1-58M.
gnu-89826
Počervina Rok, Jurka 24, Straža, študentsko izkaznico, št. 23010100, izdala Fakulteta
za strojništvo v Ljubljani. gnj-90312
Podjed Tomaž, Maistrova ulica 6, Kamnik,
preklic potrdila o usposobljenosti za voditelja
čolna, objavljen v Ur. l. RS, št. 45/2002.
gns-89978
Poharič Franc, Matjaževa 15, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4224/95. gnr-89954
Poharič Franc, Matjaževa 15, Ljubljana,
potrdilo za upravljanje z VHF in DSC GMDSS
radijske postaje, št. 02/09-82-42/99.
gns-89953
Pongrac Klemen, Kvedrova 28, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala izdala Športna gimnazija Šiška. gnq-89980
Pramenko Iztok, Merčnikova ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-90344
Prijatelj Marko, Gumnišče 33, Škofljica,
licenco, št. 000599/458-LM38/97 z dne 4.
8. 1997 za vozilo Mercedes Benz 609 D,
reg. oznaka LJ E3-28D, izdana pri OZS.
gni-90188
Radišič Dragan s.p., Avtoprevozništvo, C.
Marežganskega upora 7, Koper – Capodistria,
overjeno
kopijo
licence
št.
008180/13811/02-KN27/2000, izdana
18. 4. 2000 za vozilo IVECO, tip EUROCAR-

GO 75 E 14, z reg. oznako KP A8-858.
gnb-90320
Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41042169. m-603
Rauter Primož, Pod gozdom 29, Bohinjska
Bistrica,
študentsko
izkaznico,
št.
44-2051/98. gnq-90030
Repovž Terezija, Rusjanov trg 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01001738, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-90412
Rot Janez, Dolenja vas 88, Cerknica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1009391. gnt-90131
Strelec Darko, Skaletova ulica 9, Celje,
delovno knjižico. gnm-89984
Šega Maša, Trubarjeva 6, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 11611, izdana leta 1998
v Mariboru. m-618
Škrinjar Aleksij, Trubarjeva 9/a, Nova Gorica, delovno knjižico. gnl-90185
ŠMARJETRANS, Cvetko Jezovšek d.o.o.,
Slomškova 10, Šmarje pri Jelšah, CEMT dovolilnico št. 0221, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-89848
Špacapan Franc, Vrhovci, cesta XIV/1,
Ljubljana, vozno karto, št. 1454 – 100% popust, izdal LPP. gns-90353
Travnik Marjan, Jurčičeva pot 5, Grosuplje, vpisni list za čoln, št. 01/03-482/2001.
gnu-90409
Tuševljak Marko, Kersnikova ulica 12, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01/03-1164/2001, reg. št. PI 3487, izdan
30. 8. 2001 pri URSP. gnz-89946
Ulcej Lovro, Celovška 11, Celje, študentsko izkaznico, št. 01099710, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-90406
Vesel Špela, Kurirska cesta 3, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 16502, izdala FDV v
Ljubljani. gny-89897

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

4561
4561
4561
4578
4595
4607
4609
4609
4613
4624
4627
4630

Javni razpisi

4631

Razpisi delovnih mest

4637

Druge objave

4639

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

4641
4641

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

4642

Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK

4642
4642

Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda
Objava sklepov skupščin

4643
4643
4643
4662
4663

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

4663
4663
4666
4666
4666

Sodni register, vpisi po ZGD
KOPER
LJUBLJANA
MARIBOR

4666
4666
4666
4667

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

4667
4667
4668
4669
4671
4673
4674
4675

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

