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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 21/02
Ob-72787
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja VDC Cerknica.
4. Kraj dobave: Cerknica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MDDSZ, Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 32/02
Ob-72788
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja Dnevnega
centra v Domu upokojencev Celje.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MDDSZ, Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 352-00-002/01-24
Ob-72866
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija Vodiške ceste v Vodicah s prenovo celotne infrastrukture.
4. Kraj dobave: Vodice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: julij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna oseba Miran Sirc, tel.
01/833-26-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Občina Vodice
Št. 3511-3/2002
Ob-72983
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks: 01/560-19-53, e-mail: Anita.Vidovic@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava in montaža splošne, serijske, medicinske, medicinsko tehnološke, računalniške opreme in nabava bolniških postelj za Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: sredina meseca julija 2002.
6. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva dodatne pismene informacije: Slavica Cimperman, univ. dipl. ing. gr.,
telefaks 01/560-19-53.
7. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3531-2/2002
Ob-73071
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks: 01/560-19-53, e-mail: Anita.Vidovic@gov.si.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: zunanja in komunalna ureditev območja Klinični center - jug.
4. Kraj izvedbe: Klinični center, Zaloška
2, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: začetek meseca julija 2002.
6. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva dodatne pismene informacije: Bojan Bračko, univ. dipl. inž. arh., telefaks 01/560-19-53.
7. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 2202/02
Ob-72931
Na podlagi letne naročilnice št. 24245 z
dne 7. 1. 2002 naročnik Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, razveljavlja javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku JN
11/02 “Dobava papirniškega materiala-Informatika v obdobju 2002–2003”, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002, Ob-69766, s popravkom uredništva Uradnega lista v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 31. 5. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Popravek
Št. 087/03
Ob-73008
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku št. 078/03, Ob-72383,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-54 z
dne 21. 6. 2002 se 10. točka popravi in se
pravilno glasi: Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
menica v vrednosti 5% pogodbene
vrednosti.
Institut informacijskih znanosti Maribor
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Št. 404-08-118/2002-4
Ob-72973
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
Sklop A – sredstva in oprema za tehnično
potapljanje
Z. Š. Predmet

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

Količina

dekopolje
pas z utežmi, 15 kg
uteži za obešanke, 1 kg
uteži za noge, 0.5 kg
nož potapljaški
sidra
škarje potapljaške
škatla za opremo
škripec ročni
čelada z dvema svetilkama
maska
vesla
obleka suha za reševanje
kombinezon jamarski (ETP)
čoln samonapihljiv, rešilni
čoln za 6 ljudi
jeklenka 40 l(O2/He)

M. E.

1
19
20
38
19
4
6
19
1
6
19
6
21
6

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

7
7

kos
kos

čoln lahki gumijasti 4–6 oseb 1
motor za čoln 30 kw
1
motor za čoln pomožni
do 10 kw
1
prikolica za prevoz čolna
1

kos
kos

Sklop B – čoln in dodatna oprema
1
2
3
4

kos
kos

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:
ponudnik lahko odda ponudbo:
– za celotno javno naročilo (A+B),
– za sklop A kot celoto ali posamezne
pozicije znotraj sklopa,
– za sklop B kot celoto (obvezno vse
pozicije znotraj sklopa).
Orientacijska vrednost javnega naročila
ca. 9,100.000 SIT.
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/oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, 01/471-25-86, faks
431-90-35, Dušan Cirar, 01/471-23-48,
faks 431-90-35.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
01/471-23-57, faks 431-90-35, kontaktna
oseba – vodja izvedbe javnega naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 130/2002-ODP) na račun
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50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 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 130/2002-ODP – sredstva in oprema za tehnično potapljanje“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 7. 2002 ob 13. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov,
3. da potrjuje, da podatki iz ponudbe
niso zavajajoči in soglaša s pogoji iz razpisa,
4. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije,
5. da potrjuje, da ponujeno blago ustreza tehničnim podatkom in ostalim zahtevam
naročnika,
6. da potrjuje obrazec Ponudba cene,
7. da bo izpolnil in potrdil Tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev kupca ter priložil vsa zahtevana potrdila,
8. da bo potrdil vsako stran – vzorec
pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca avgusta 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na
podlagi ocenjevalnih kriterijev: edino merilo za ocenjevanje ponudb je najnižja cena

ob pogoju, da blago izpolnjuje tehnične
zahteve naročnika. Pri sklopu A se bo ocenjevala vrednost po posameznih pozicijah,
pri sklopu B pa se ocenjuje skupna vrednost celotnega sklopa (vsota vseh pozicij
znotraj sklopa B).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 07/02
Ob-72786
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37/b, 3320 Velenje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne računalniške opreme po razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da, in sicer naslednji sklopi: osebni računalniki, tiskalniki ter prenosniki. Ponudniki lahko kandidirajo za posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Robert Ravnjak, univ. dipl. ek., vodja Službe za ekonomiko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. 2002
dalje, od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT + 20%
DDV
na
transakcijski
račun
št.
02426-0012997176.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 7. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
(prejemnik Robert Ravnjak).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 ob 12. uri, Velenje, v
mali sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
kot v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 2199/02
Ob-72929
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme:
– delovne postaje – 70 kom,
– prenosni računalniki – 10 kom,
– dvo-procesorski strežnik – 1 kom,
– monitorji – 70 kom,
– tiskalniki – 33 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezen razpisni sklop bodo
upoštevane. Ponudba mora tedaj obsegati
vso razpisano blago, oziroma opremo takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v poslovne prostore naročnika Elektro
Ljubljana, d.d., Glavarjeva ulica 14 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
razpisanega blaga, oziroma opreme, ki
ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od podpisa pogodbe. Predvideni rok dobave je do
50 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 7. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektra
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
Banka Celje, sklic na številko: 2300-3371,
z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 25. 7. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
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Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 15/02 –
Ponudba za dobavo računalniške opreme –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 7.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti ponudbe (brez DDV). Če pri delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih
sklopov ne doseže 17,000.000 SIT, mora
vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ne starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o sprejmanju
pogojev razpisa,

– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
mednarodne garancije za blago iz razpisnega sklopa 2,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti,
– dokazilo (referenčno potrdilo) o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v letih 2001–2002, pri čemer
je znašala vrednost te/teh dobav vsaj 50%
ponudbene vrednosti razpisnega sklopa/sklopov, za katerega/-e daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo glede drugih - posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano opremo (15%
delež),
– dobavni rok (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 19. 7. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. 6. 2002.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. JN 04/02
Ob-72977
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/43-15-255,
telefaks: 01/43-24-074, e-mail: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tehnološke opreme DCV (distribucijski
center vodenja) Elektra Ljubljana, d.d.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vse razpisano blago, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: naprave novega DCV
bodo locirane na Slomškovi 18 v Ljubljani.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopuščene in bodo
izločene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za rok izvedbe, ki ne
sme biti daljši od 24 mesecev od podpisa
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/43-15-255,
v sobi št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 2. septembra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 75.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034 pri
Banki Celje, d.d., GP Ljubljana, sklic na
številko: 2300-3371 z obvezno navedbo
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 2. septembra
2002 do 10. ure, ponudbe oddane po tem
roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
3 izvodih (1 original in 2 kopiji) v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 04/02 - Ponudba
za dobavo tehnološke opreme DCV (distribucijski center vodenja) Elektro Ljubljana,
d.d. - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. septembra
2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Navedba finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti(brez DDV).
Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko
plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– Podatki o ponudniku,
– Izpolnjen obrazec ponudbe,
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– Bančna garancija za resnost ponudbe,
✣ Registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, ki ni starejše
od 90 dni,
✣ Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ne starejše od 30
dni,
✣ BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 oziroma BON
1/P pa ne starejši od 30 dni,
✣ Potrdilo, da je poravnal vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ,
ne starejše od 30 dni,
✣ Neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, ne starejše od 90 dni,
– Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
✣ Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
✣ Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji,
✣ Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– Izjava ponudnika o dostavi in montaži
blaga na naročnikove lokacije,
– Izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– Parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– Izjava banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku,
– Parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
✣ Izjava ponudnika in podizvajalcev, da
razpolagajo z vsemi potrebnimi licencami
za programsko opremo, ki je specificirana v
predmetni ponudbi,
– Izjava ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in
vzdrževanju,
– Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci,
– Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu,
Pogodbe z vsemi podizvajalci,
✣ Pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti (datum izja-

ve na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 30 dni),
– Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev,
✣ Izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov,
✣ Izjava o skupni izvedbi naročila, v primeru izbire na javnem razpisu,
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– Vzorec pogodbe (le-to mora ponudnik
izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorci
pogodb),
– Izpolnjen Obrazec ponudbenega predračuna,
✣ Dokazila o razpolaganju z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi,
✣ Dokazila o že realiziranih referencah,
✣ Dokazila o referencah, ki so v fazi realizacije,
✣ Dokazila o predvidenih kadrih za to
naročilo,
✣ Dokazila o sposobnostih za vzdrževanje,
– Dokazila o ustreznosti ponudbe tehniškim specifikacijam - tabele tehniške usklajenosti,
– Dokazila o ustreznosti ponudbe tehniškim specifikacijam - tehniški vprašalnik z
odgovori.
Pojasnila: kot veljavni bodo upoštevani
le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o
oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako ✣
velja tudi za eventualnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali kot fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani. V
ponudbeni dokumentaciji morajo biti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
V primeru, da je ponudnik tuja pravna
oseba, mora pri dokazilih o izpolnjevanju
pogojev za udeležbo v postopkih oddaje
javnih naročil upoštevati določila “Navodila
o seznamu organov tujih držav, pristojnih za
izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve teh listin“ (Uradni list RS, št. 13/01 z
dne 28. 2. 2001).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 120
dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je
max. 100 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnično - tehnološke karakteristike
(60 % delež),
– ponudbena cena, preračunana na primerljivi nivo (35 % delež),
– rok plačila (5 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 28. avgusta
2002.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 1. marec 2002, Uradni list RS
19/02, Ob-64765 pod naslovom: tehnološka oprema DCV (distribucijski center vodenja) Elektro Ljubljana, d.d.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. junija 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3/2002
Ob-72846
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36,
4204 Golnik, tel. 04/25-69-441, faks
04/25-69-442.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža osebnega bolniškega dvigala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja naročila skupaj (demontaža obstoječega dvigala, obrtniška dela (zidarska), dobava in montaža novega dvigala.
4. Kraj dobave: železniška stavba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
dovoljena.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 9. 2002
- 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in javna naročila, Roman Potočnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51500-603-34158 ali z gotovino na blagajni bolnišnice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme imeti blokiranega ŽR.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še najmanj 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena dvigala, plačilni pogoji, čas garancije, cena demontaže dvigala, cena zidarskih del, ponujena cena odkupa starega
dvigala.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Št. 300/1
Ob-72965
1. Naročnik: Osnovna šola Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, tel.
04/580-91-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za Osnovno šolo Žirovnica.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna je tudi oddaja po sklopih in
podsklopih.
4. Kraj dobave: Zabreznica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 2. 9.
2002, konec 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo šole.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV) na
račun 51500-603-33 444 oziroma
01392-6030688446 pri UJP Kranj od 1.
julija 2002 dalje .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Žirovnica, tajništvo, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2002 do 13. ure v zbornici
osnovne šole.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica v znesku 10% od ponujene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila določen v razpisni dokumentaciji in
osnutku pogodbe.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 10. 2002, prevideni datum odločitve
je 7. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Tomo Pavlenč.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Osnovna šola Žirovnica

Št. 024/2002
Ob-72975
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks: 01/475-2186.
3. (a) Vrsta in količina blaga: videokasete format IMX - 4.800 kosov.
(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: od 15. 9.
2002 do 15. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija,
Mateja
Duša,
faks:
01/475-37-40, tel.: 01/475-37-42.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. 2002
dalje vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
rač. 50101-603-45036, sklic na št. 00
51-634-566 in z navedbo davčne številke
in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine
pa pri Nova LB d.d. Ljubljana, št. računa
900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila -024/2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2002
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj - za razpis - ponudba za
razpis št. RTV-024/2002-E-ODP/B - videokasete “. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 13. uri v RTV center-u, velika sejna soba, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 300.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9.
2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 70%, tehnična ustreznost
20%, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 3511-3/2002
Ob-72984
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks (01)560-19-53, email: Anita.Vidovic@gov.si
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža splošne, medicinske in medicinsko tehnološke opreme, računalniške
in biro opreme, avdio video opreme za
Psihiatrično kliniko Ljubljana za Center
za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih
drog, Zaloška cesta 29, Ljubljana
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj. Možne
so delne ponudbe in sicer po navedenih
sklopih:
– sklop A. oprema,
– sklop B. vgrajena oprema po meri, infrastruktura,
– sklop C. oprema za fitness,
– sklop D. medicinska oprema,
– sklop E. računalniška in biro oprema,
– sklop F. avdio video oprema po sobah,
– sklop G. avdio ter prezentacijska oprema (dvorana),
– sklop H. klic v sili, kontrola pristopa.
Ocenjena vrednost po sklopih, torej delov naročila, ki se bodo morda oddajali posamično:
– sklop A. oprema 24,000.000 SIT,
– sklop B. vgrajena oprema po meri infrastruktura 12,000.000 SIT,
– sklop C. oprema za fitness 2,100.000
SIT,
– sklop
D.
medicinska
oprema
5,000.000 SIT,
– sklop E. računalniška in biro oprema
8,000.000 SIT,
– sklop F. avdio video oprema po sobah
1,500.000 SIT,
– sklop G. avdio ter prezentacijska oprema (dvorana) 3,500.000 SIT,
– sklop H. klic v sili, kontrola pristopa
3,000.000 SIT.
Ocenjena
vrednost
naročila:
69,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog, Zaloška cesta 29, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od sredine avgusta do konca oktobra leta
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje – Sektor za investicije Dunajska
105/I, 1000 Ljubljana.
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Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro do datuma za sprejem
prijav, to je do 20. 7. 2002. Dokumentacijo
se lahko zahteva po pošti ob priložitvi polnega naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za osebni
prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: ”Ne odpiraj-javni razpis,oprema PKL CZOD”. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2002 ob 13. uri v sejni sobi Sektorja
za investicije, Ministrstva za zdravje, Ljubljana, Dunajska 105, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): en ponudnik
lahko nastopa tudi s podizvajalci ali dva ali
več partnerjev v skupnem poslu z obvezno
solidarno odgovornostjo vseh sodelujočih
od katerih pa je samo eden poslovodeči.
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: izpolnjevanje pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb – najnižja cena: najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker uporabljamo to merilo, naročnik po sklenitvi pogodbe izvajanju ne bo
priznal naknadno povišanje cene.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti do 27. 7. 2002 do 10. ure na
njegov naslov: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska 105, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za zdravje RS
Št. 5/2002
Ob-72990
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti za celoten sklop.
4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, večkrat mesečno.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, nab. skl. služba, faks zavoda: 02/729-35-66, kontaktna oseba
Perko Majda, tel. 02/729-35-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR Zavoda Hrastovec-Trate št.
51800-603-31684, sklic na št. 0123-456.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2002 ob 11. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni, predvideni datum odločitve je
30. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 351-05-15/2002, 19/02 Ob-72992
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba
gradbeno-obrtniških del na objektu
Upravne enote Ajdovščina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Upravna enota Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 70 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel, to je predvidoma do
30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 50100-630-10014, model 28,
sklic: 15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 8. 2002 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene storitve v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) - skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika, da je v
preteklem bilančnem obdobju posloval s
čistim dobičkom do 5 točk; 4. splošni garancijski rok za izvedena dela - do 0,2 točke za vsak mesec daljši garancijski rok od
zahtevanega, vendar največ za 24 mesecev do 4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 351-05-14/2002,
09/02 VV-PON
Ob-72993
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel. št.: 01/478-18-00, faks št.:
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba
grobih gradbeno-obrtniških del na vzhodnem traktu bivše vojašnice na Roški
cesti v Ljubljani, ponovljeni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Roška cesta v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok začetka
del takoj po uvedbi izvajalca v posel, to je
predvidoma s 1. 10. 2002. Rok dokončanja del je 11 mesecev, to je predvidoma do
30. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 8. 2002 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, izdano v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene gradnje v zvezi z

dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) - skupaj največ 23 točk; 3.
finančna sposobnost ponudnika, da je v preteklem bilančnem obdobju posloval s čistim
dobičkom do 5 točk; 4. splošni garancijski
rok za izvedena dela - do 0,2 točke za vsak
mesec daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar največ za 24 mesecev največ do
4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 031-10/02
Ob-73002
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Litija.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 10,
1270 Litija, 041/801-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasije za izdelavo gasilskega vozila, ki
se bo skladno s tipizacijo vozil GZS preuredilo v gasilsko vozilo s cisterno GVC
24/50 1+2. Podvozje mora izpolnjevati naslednje pogoje: pogon 4×4, moč motorja
280-320 KS, višina vozila maks. 3 m, izvod
moči za pogon gasilske črpalke s prirobnico i = 1,7, kratka kabina brez zadnjega
stekla, sovozniška klop z dvojnim sedežem,
ABS, barva RAL 3000.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni možno.
4. Kraj dobave: Gasilski dom Litija, Ljubljanska 10, 1270 Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 1. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zvone Ulanec,
Bevkova 36, 1270 Litija.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času od 8. do 14. ure ob predhodni najavi
na tel. št. 041/801-551.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 2.000 SIT
nakažite na transakcijski račun št.
02023-0017996224, odprt pri NLB Litija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gasilski dom Litija, Ljubljanska
10, 1270 Litija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 16. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 25. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 1. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Litija
Št. 01/02
Ob-73006
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 27,
1370 Logatec, tel. 01/75-08-110, faks
01/75-08-111.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo - kiper - 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: Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8. do
31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška
cesta 27, 1370 Logatec, Štefka Slabe - dokumentacija, Janez Marinko - informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure,
ob dvigu morajo ponudniki predložiti dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT plačljivo na TR
02025-0010650607 ali ob dvigu na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27,
1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 do 9.30, Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija slovenske banke v višini 10% od vrednosti, ki bo neizbranim ponudnikom vrnjena hkrati z obvestilom o izbiri.
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
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb, o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik obvestil
ponudnike v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo ponudniki zahtevati pisno,
odgovori pomembni za vse kandidate bodo
poslani vsem ponudnikom, ki bodo dvignili
razpisno dokumentacijo z navadno pošto.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Javno podjetje
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Št. 17123-04-403-22/2002 Ob-73046
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: dobava
in montaža pisarniške, kuhinjske in druge notranje opreme za Policijsko postajo Ptuj ter za samske sobe, in sicer:
– sklop 1: pisarniška, kuhinjska in druga
notranja oprema za PP Ptuj,
– sklop 2: pisarniška, kuhinjska in druga
notranja oprema za samske sobe,
– podsklop 2.A: pohištvo,
– podsklop 2.B: gospodinjski aparati in
drugi elektro izdelki,
– podsklop 2.C: vzmetnice, posteljnina
in zavese.
Specifikacije blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo blago, ki je predmet javnega razpisa, ponuditi v celoti ali po posameznih sklopih ali po posameznih podsklopih in ne morejo ponuditi posameznih postavk iz posameznih sklopov oziroma podsklopov.
4. Kraj dobave in montaže: na lokacijah naročnika – Policijska postaja Ptuj ter
organizacijske enote naročnika na območju
celotne države.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave: najkasnejši rok za dobavo in montažo
opreme je 10. 10. 2002.
7. (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, v 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 17116-2401002-30804102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 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 12. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
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: /
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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 12.08.2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-06-403-13/02
Ob-73054
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/423-51-25, telefaks 01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
programske opreme, po spodaj navedenih sklopih.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene 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 bo oddalo po sklopih, in sicer:
– sklop 1: aplikativna programska
oprema,
– sklop 2: sistemska programska
oprema,
– sklop 3: programska oprema LOTUS
NOTES,
– sklop 4: programska oprema ARCSERVER,
– sklop 5: programska oprema SPSS.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 5) ali po posameznih sklopih v celoti.
Posameznih artiklov ali točk iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno (osnovno) ponudbo, drugih variant ponudbe naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum sklenitve pogodbe je 15. 10. 2002.
Predvideno trajanje oziroma rok dobave
je največ 30 dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14.
uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
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– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, št.
telefona in telefaksa, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davnčnega 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
17116-2401002-40301302.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 25. 7. 2002, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti 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
25. 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
začetkom 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, ki je izstavljen
po dobavi.
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 30. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

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 preklica
Ob-73183
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, ter preklica javnega razpisa za sklop A, Uradni list RS, št. 53-54 z
dne 21. 6. 2002, stran 4578 se prekliče
preklic javnega razpisa za sklop A.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Št. 351-03-7/2002
Ob-72746
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Kolodvorske ceste v Mengšu (obnova
kanalizacije in vodovoda, izgradnja plinovoda, kanalizacij za elektro, telefon
in inf. omrežje, cestišče z enostranskim
hodnikom).
(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: Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5. 8. 2002 do
5. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mengeš (Dolinšek Mitja, Urbanc Andrej), Domplan d.d., Kranj (Jerala Dušan).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na EZR Občine Mengeš, št. 01272 – 0100001612
(sklicevanje na 351-03-7) – dokazilo položnica ali virman.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Mengeš, sejna soba, 23. 7. 2002
ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z določili razpisnih pogojev in pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba (parafiran osnutek pogodbe med partnerji mora biti sestavni del ponudbe).
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
90 dni, predvideni datum odločitve je 30. 7.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Občina Mengeš
Št. 4022-22/2002
Ob-72784
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami – Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Krekov
trg 10, faks 01/306-45-02.
3. Opis in obseg gradnje: obnova strehe na upravni zgradbi Proletarska 1, po
priloženem popisu del.
4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Proletarska 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek
obnove 1. 9. 2002. Dokončanje vseh del
1. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna Občina Ljubljana, Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov, Ljubljana, Krekov trg 10,
soba 115, Simon Vidmar, tel. 306-45-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, po
predhodni najavi po tel. 306-45-00, med 9.
in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije
znaša 30.000 SIT in se nakaže na TR naročnika št.: 01261-0100000114-121-18000.
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Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom (položnica, virman,…),
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 7. 2002. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku na
spodaj navedeni naslov, strokovna komisija
ne bo upoštevala.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna Občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, Odsek za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov, Krekov trg 10,
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
– obnova strehe na upravni zgradbi Proletarska 1“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 1. 8. 2002 ob 9. uri, na
naslovu: Mestna Občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarjenje z nepremičninami, Odsek
za vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov, Krekov trg 10, sejna soba št. 103/I.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, veljavna do konca opcije ponudbe (120 dni).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je bila ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
– 48. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 70%,
– usposobljenost izvajalca: 20%,
– reference: 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je do vključno 7
dni pred javnim odpiranjem. Vprašanja je
potrebno posredovati pisno na faks
01/306-45-02, pod šifro “Obnova strehe
Proletarska 1“. Odgovore bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 19. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Ob-72785
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360
Vrhnika,
tel.
01/750-51-21,
faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
PBMV, črpališča sanitarnih in meteornih
vod ter tlačnega cevovoda - gradbeni
del.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del ni predvidena po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Vrhnika – Lošca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust – november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Viktor Razdrh, tel. 755-31-03, dodatne
informacije na Primis d.d., Tržaška 23,
1360 Vrhnika, Lili Gutnik, tel. 750-56-16.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št.: 01340-0100001093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,500.000 SIT za čas
veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od oddaje ponudbe, najkasneje 15 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, garancija 10%, plačilni pogoji 10%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Občina Vrhnika
Št. 507-49/2002
Ob-72848
1. Naročnik: Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica, tel. 02/82-79-361.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste proti Lomu v Mežici (Lekš
– Šumah) v dolžini 860 metrov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: dela se bodo oddajala v enem
sklopu.
4. Kraj izvedbe: cesta proti Lomu v Občini Mežica.
5. Sprejemljivost variant ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 5. 8.
2002, konec del 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Komunala Mežica,
Trg Svobode 1, 2392 Mežica, Franjo Kocen, tel. 02/82-79-361.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na
transakcijski račun Komunale Mežica, št.
20470-0089637360, sklic 00 2002999.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Mežica, Trg Svobode
1, 2392 Mežica.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 16. 7. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Komunale Mežica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila: 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: skupna
ponudba je možna z upoštevanjem določil
47. člena ZJN.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: izpolnitev
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni dodatnih informacij.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Komunala Mežica
Št. 2429/02
Ob-72850
1. Naročnik: Kostak, d.d. Krško.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
3. Kraj izvedbe del: Krško.
4. (a) Obseg in opis gradnje: sanacija
obstoječe kanalizacije Krško, odsek Taverna – Dalmatinova ulica – VI. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 8.
2002 do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kostak, d.d., Tehnično
razvojni sektor, Željko Horvat, tel.
07/48-17-232, faks 07/48-17-250.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na transakcijski
račun št. 03155-1000187879. Kontaktna
oseba, ki nudi dodatne informacije: Željko
Horvat, univ. dipl. inž.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kostak, d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tajništvo družbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale, Kostak d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, veljavna do
20. 10. 2002.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1: na javni razpis se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je registriran pri pristojnem organuponudnik priloži izpis iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,

c) da mi v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik predloži potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa - ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve 60 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Kostak, d.d. Krško
Št. 403-07-5/02-4
Ob-72852
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,
Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnaja mrliške vežice Šmarje pri Sežani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti v celoti po
priloženem popisu. Dela se oddajo za razpoložljiva sredstva v Proračunu Občine Sežana za leto 2002.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: med obstoječim in novim pokopališčem v Šmarjah pri Sežani na
parcelah št. 516, 517, 518/1 in 518/2
k.o. Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek 1. 8. 2002 ter zaključek 30. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sežana, Uroš Colja, tel. 05/731-01-16.

Stran

4688 / Št. 55-56 / 28. 6. 2002

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 10. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig rarpisne dokumentacije je potrebno plačati 8.000 SIT na transakcijski račun 01000-0100005919 s pripisom “Izgradnja mrliške vežice v Šmarjah
pri Sežani”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 8. 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: 5. 8. 2002 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Sežana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana garancija v vrednosti 1,500.000 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
3704.
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: 10. 9. 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: 20. 6. 2002.
Občina Sežana
Št. 271/02
Ob-72855
1. Naročnik: Ljudska univerza Murska
Sobota – Zavod za permanentno izobraževanje.
2. Naslov naročnika: Ljudska univerza
Murska Sobota – Zavod za permanentno
izobraževanje, Slomškova ulica 33, 9000
M. Sobota, tel. 02/536-15-60, faks
02/532-16-24.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in rekonstrukcija z delno nadzidavo
dela obstoječega poslovnega objekta v
Murski Soboti.
(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: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust, september 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ljudska univerza Murska Sobota – Zavod za permanentno izobraževanje, Slomškova ulica 33,
9000 Murska Sobota, tel. 02/536-15-60,
faks 02/532-16-24, za tehnično dokumentacijo pa Pirling Tomislav, firma Statikon
d.o.o, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota, tel. 02/534-88-10, faks 02/534-88-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. 2002
do 10. 7. 2002 vsak delavnik od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 24.000 SIT (v znesek je zajet DDV), ki ga morajo ponudniki
plačati pred prevzemom razpisne dokumentacije z virmanom na žiro račun št.
01280-6030716923.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ljudska univerza Murska Sobota – Zavod za permanentno izobraževanje, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 11. uri v učilnici 3
Ljudske univerze Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti 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 (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 določbah zakona
o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, rok izdelave 30%, plačilni pogoji 20%,
reference 10%. Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije bodo
ponudniki dobili od Pirling Tomislav, udig,
firma Statikon d.o.o., Slovenska 25, tel.
02/534-88-10, faks 02/534-88-12.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Ljudska univerza Murska Sobota
Zavod za permanentno izobraževanje
Št. 644
Ob-72876
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, telefaks 04/25-19-111.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
primarne in sekundarne kanalizacije v
vasi Olševek s čistilno napravo.
Dela obsegajo:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– gradbena in obrtniška dela,
– komunalna oprema (zavarovanje križanja vodovoda na delu trase, zavarovanje telefonskega in nizkonapetostnega kabla).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddajala v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Olševek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma 10. 8. 2002, dokončanje del
30. 11. 2002 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šenčur, Oddelek za gospodarsko in komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, kont. oseba je Vinko Gale, tel.
04/25-19-106.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati kadarkoli do
dne odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo na
transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01317-0100006973 s pripisom razpisna
dokumentacija – kanalizacija in čistilna naprava Olševek.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2002 ob 12. uri na sedežu
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna
soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja in primopredajo upravljalcu. Rok plačila
je najmanj 60 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenitev gradbene pogodbe za celoto.
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: ponudnik mora razpolagati s tehnično opremo in kadri, s katerimi bo zagotovil nemoteno delo in doseganje roka.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Občina Šenčur
Ob-72908
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274
Žirovnica, tel. 580-91-00, faks 580-91-09,
e-mail: obcina@zirovnica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
sanitarij in garderob ter adaptacija in
nadzidava veznega objekta na zahodni
strani ob telovadnici Osnovne šole Žirovnica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vsa razpisana dela bodo oddana skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zabreznica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je 20. 8. 2002, datum
dokončanja izvedbe pa 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, direktorica občinske uprave Bernarda Resman,
tel. 04/580-91-02, faks 04/580-91-09,
e-mail: bernarda.resman@zirovnica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT (z DDV)
za posamezen izvod razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na račun št.
01392-0100007760, sklic 28 769027141998-00000002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Breznica 3, Žirovnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 7. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila je določen v razpisni dokumentaciji
oziroma osnutku pogodbe.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2002, predvideni datum odločitve je 9. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša primerljiva cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: .
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Žirovnica
Ob-72910
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274
Žirovnica, tel. 580-91-00, faks 580-91-09,
e-mail: obcina@zirovnica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in prizidava Zdravstvene postaje Žirovnica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vsa razpisana dela bodo oddana skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Selo pri Žirovnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je 1. 9. 2002, datum dokončanja izvedbe pa 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, direktorica občinske uprave Bernarda Resman, tel.
04/580-91-02, faks 04/580-91-09, e-mail: bernarda.resman@zirovnica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT (z
DDV) za posamezen izvod razpisne
dokumentacije je potrebno nakazati na
račun št. 01392-0100007760, sklic
28 76902-7141998-00000002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Breznica 3, Žirovnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila je določen v razpisni dokumentaciji
oziroma osnutku pogodbe.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 10. 2002, predvideni datum odločitve je 12. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pri oddaji javnega naročila sodeluje
več naročnikov, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji oziroma osnutku pogodbe.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Žirovnica
Št. 35201-4/98-2002
Ob-72923
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,
6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa gradbena dela za izgradnjo pločnika in ureditev odvodnjavanja na Liminjanski cesti v Luciji - 2. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v kompletu skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.
4. Kraj izvedbe: Lucija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del 15. 9. 2002, predviden zaključek
del 14. 11. 2002 (ca. 60 dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Sergej Laganis.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
TRR št. 01000-0100005822, sklicevanje
na številko 35201-4/98-02-17130002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 30. 7.
2002, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba - Izgradnja
pločnika na Liminjanski cesti - 2. faza”. Ponudba mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
dvorani v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% razpisane vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 60 dni po datumu prejetja sitacije s
strani naročnika, potrjene s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
skupine ponudnikov.
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: veljajo zahteve iz 41. do
43. člena Zakona o javnih naročilih.
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: 21. 6. 2002.
Občina Piran
Ob-72925
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na področju Vaš 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 predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vaše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
15. 8. 2002 in rok dokončanja del 31. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
600-57-02. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 29. 7. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o. Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 29. 7. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,800.000 SIT z veljavnostjo do 11. 9.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– oprema ponudnika,
– reference,
– rok za izvedbo,

– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 9. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 2. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-72927
1. Naročnik: Cistercijanska opatija Stična.
2. Naslov naročnika: Cistercijanska
opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
3 (a) Opis in obseg gradnje: zaščitna
in vzdrževalna dela v križnem hodniku v
Cistercijanski opatiji Stična.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v enem sklopu, ki je predmet javnega
naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba restavratorskih in gradbenih
posegov na obnovi križnega hodnika, vključno z delom opreme in elektroinstalacij.
4. Kraj izvedbe: Cistercijanska opatija
Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: od 20. 8. 2002 do 30. 9.
2003.
7 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Cistercijanska opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica; Dodatne informacije: ZVKDS, Restavratorski center; kontaktna oseba: Mateja Kavčič, tel. 01/23-43-122, 01/23-43-100,
GSM 031/882-115.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek –
petek od 8. do 12. in 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Cistercijanska opatija Stična,
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 11. uri v prostorih
Cistercijanske opatije Stična.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve je 22. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, podatki o ponudniku 60%. Podrobnejša navodila so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Cistercijanska opatija Stična
Št. 352/01-59/97
Ob-72934
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 do finalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta po popisu in varianta na ključ.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sredina avgusta
2002, začetek oktobra 2002.
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, Peter Kete.
(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: 26. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 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: menica v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
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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: vsak
sklop se bo ocenjeval posebej po naslednjih merilih:
a) najnižja cena pogodbenih del - 75
točk,
b) reference ponudnika - 20 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: 21. 6. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 096-8/02
Ob-72936
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Ljubljanska cesta 1a, tel. 03/42-67-300, faks
03/54-42-915.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in adaptacija poslovnega objekta v Celju, Gubčeva ulica 2.
(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: začetek takoj po
sklenitvi pogodbe, izvedba najkasneje v 90
koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, pri Darji
Lipičnik, tel. 03/42-67-302. Ogled poslovnega objekta je možen po predhodnem dogovoru.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: kolikor želi ponudnik
prevzeti kopijo projektne dokumentacije,
mora predložiti potrdilo o plačilu stroškov v
znesku 65.000 SIT na žiro račun naročni-

ka št. 50100-503-18540 oziroma od 1. 7.
2002 dalje na transakcijski račun št.
01100-6030164016, s pripisom “za projekt Gubčeva“. V nasprotnem primeru se
lahko dogovori za ogled projektne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 7. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, podružnica Celje, 3000
Celje, Ljubljanska cesta 1a (soba 302 /III –
tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2002 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu iz točke 8. (b).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta predvidoma do 9. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference (podrobno določena v razpisni
dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 35205-15/2002
Ob-72946
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Opis in obseg gradnje: sanacija kanalizacijskega sistema Žikovca II. in III.
etapa.
(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: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece ali
90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.
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(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago za 10.000 SIT; plačilo
po položnici na račun Občine Laško št.
01000-0100003203.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 5. 8. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Laško.
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: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60 - 90 dni.
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:
1) Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2) Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3) Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4) Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS.
5) Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
6) Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
7) Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.
8) Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
9) Da nudi 60 - 90 dnevni plačilni rok.
10) Da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11) Da ima izjavo banke:
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– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
12) Opcija ponudbe 30. 9. 2002.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30. 9. 2002, predvideni datum o
odločitvi o sprejemu ponudbe je 30. 8.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 70%,
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,
ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja cena, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
reference ponudnika 10%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
rok izvedbe 10%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od
razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in programom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1 – slabe(čista izguba, neporavnane obveznosti)
3 – dobre(pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)
5 – zelo dobre(pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)
Maximalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je 5
točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-14
med 7. in 9. uro, do 31. 7. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Laško

Št. 266-11/01, 21/01

Ob-72968

1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (plato s komunalno ureditvijo) in dela avtocestnega odseka Krška vas-Obrežje od kilometra 11.540 do 12.305 ponovitev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni prehod Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, soba 103/I, kontaktna oseba je
Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudb od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 70.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2002 do
8. 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: 31. 7. 2002 ob 9. uri v veliki dvorani
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4, 1000 Ljubljana - 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 80,000.000 in veljavnostjo do vključno 27. 2. 2003.
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): 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je do
27. 1. 2003. Datum odločitve o sprejemu
ponudbe je predvidoma v 40 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/47-88-331,
faks 01/47-88-332.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ponovitev javnega naročila
objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/2001 dne
12. 10. 2001 (popr. 93/2001 z dne
23. 11. 2001), predhodna objava predmetnega javnega naročila dne 21. 6. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 465-10 6/2002 200
Ob-72969
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prve faze druge etape ureditve centra
za ravnanje z odpadki v občini Slovenske Konjice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno podati po
sklopih, vendar kot celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Komunalna deponija
Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
le delno, kar je opisano v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2002; 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenske
Konjice,
Igor
Frim,
tel.
03/75-73-369, faks 03/57-54-328.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT virmansko za
IEI d.o.o. na TRR 05100-8010058504 Abanka d.d., s pripisom: za RD-komunalna
deponija - II.etapa DN D-N12.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2002 ob 12. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
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ni rok 60 dni oziroma skladno z določili
predpisov za koriščenje sredstev proračuna
ter navedbo v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb; 10 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Slovenske Konjice
Ob-72971
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije in vodovoda v zaselku Gregoriči.
Dela zajemajo izgradnjo sekundarne fekalne in meteorne knalizacije in rekonstrukcijo obstoječega vodovoda z LTŽ DN 100
mm in LTŽ DN 150 mm v zaselku Gregoriči.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: zaselek Gregoriči v KS
Sv. Anton - Mestna občina Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sto dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700, mob.
031/353-257.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 2. 7. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije znašajo 30.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št. 10100-0034659356 pri Banki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 7. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2002, v sejni sobi na sedežu podjetja Komunale Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4,
Koper ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,250.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi 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 raspisno 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: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 7. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril:
a) ponudbena cena,
b) najugodnejši garancijski rok,
c) plačilni pogoji,
d) rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Koper
Št. 155/2002
Ob-72972
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
po pooblastilu investitorja Ministrstva za
zdravje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, 3000 Celje, tel. 03/423-30-00, telefaks 03/423-37-55.
3. (a) Opis in obseg gradnje: začetek
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
pri dokončanju prostorov v SB Celje –
ambulante v pritličju trakt C1.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja javnega naročila po sklopih ni možna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 4 mesece po uvedbi izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo izdaja Damjana Karner Sevčnikar, kontaktna oseba Damjana Medved Arbeiter.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro, ob prevzemu je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije, polni naslov in davčno številko
zainteresiranega ponudnika. Dokumentacijo se lahko zahteva tudi po pošti ali telefaksu ob priložitvi enakih dokazil in podatkov.
Naročnik bo razpisno dokumentacijo izročil
ali poslal v roku dveh dni po prejemu zahtevka in predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro
račun Splošna bolnišnica Celje št.
50700-603-31871, sklic na davčno številko ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 1. 8. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 8. 2002 ob 10. uri v kirurški sejni
sobi v kletnih prostorih Splošne bolnišnice
Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,900.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v skladu z določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in 2003
in pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): ponudniki morajo predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, s
katerim je potrebno natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Eden od ponudnikom mora biti poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik v času od 17. 8. do 20. 8.
2002 nudi ogled objekta, zainteresirani ponudniki naj pokličejo 041/691-916, Bojana
Ribiča.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 14-8/02
Ob-72989
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o., Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta
24,
8340
Črnomelj,
faks
07/30-61-697, tel. 07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zbirni
center za odpadke v Občini Črnomelj Vranoviči (zunanja ureditev, gradbene
konstrukcije in instalacije). Ocenjena vrednost javnega naročila je 17,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vranoviči pri Črnomlju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj, tajništvo podjetja, Mihelič Anica za dvig razpisne dokumentacije inkomerciala - Kočevar Marija za dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 1. 7. 2002 do 5. 7. 2002 med 7. in 13.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je treba plačati 5.000 SIT v gotovini na blagajni podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun št. 02430-0018415109 z oznako “RD za JN 8/02”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj - v tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 7. 2002 ob 10. uri v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30. 12. 2002.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel nakasneje do 17. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel. 07/30-61-668 pri Vranešič Danilu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Ob-73041
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, tel. 03/81-82-780, faks
03/582-91-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
fekalne kanalizacije v delu naselja Podčetrtek.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Podčetrtek
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek dela avgust 2002, dokončanje september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek,
kontaktna oseba je Igor Petovar, tel
03/81-82-784.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure,
do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT (z DDV) ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št. 01292-0100003930 Občina Podčetrtek, namen nakazila: razpisna dokumentacija – ureditev fekalne kanalizacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 31. julija 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek ali po
pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. julija 2002 ob 14.
uri v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška
cesta 5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 3 % ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80 %, reference 5 %, rok izvedbe 5 % in garancija 10 %. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Podčetrtek
Ob-73045
1. Naročnik: Zavod za šport Kranj.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
37, 4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno – obrtniških in instalacijskih
del za izgradnjo kompleksa letnih bazenov v Kranju.
(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: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
17. 8. 2002, dokončanje del 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za šport
Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj,
prevzem razpisne dokumentacije v tajništvu, tel. 04/2014-420, dodatne informacije: Mirko Rakuš, tel. 04/2014-425 .
(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: 30.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Zavoda za šport št.
51500-603-34303, oziroma podračun pri
UJP, ki velja od 1. 7. dalje št.
01252-6030723436. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik izkazati
z dokumentom (položnica, virman), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka
22. 7.2002 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za šport Kranj, Partizanska c. 37, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 7. 2002 ob 11. uri v upravni stavbi Zavoda za šport Kranj, Partizanska c. 37,
4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
(a) Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti z rokom
veljavnosti do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.
(b) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe .
(c) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvršena dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem prejemu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z zakonom o javnih naročilih.
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 določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena – 70 točk,
Točke za ceno se obračuna po naslednji
enačbi:
Št. točk = (najnižja cena / ponujena cena) x 70
(b) reference – 25 točk.
Točke za reference se obračuna glede
na število zgrajenih objektov enake ali večje vrednosti v zadnjih 3 letih na naslednji
način: 3 objekti – 5 točk; 4–5 objektov –
10 točk; 6–7 objektov – 15 točk, 8–9
objektov – 20 točk 10 ali več objektov –
25 točk.
(c) Pridobljen
standard
kakovosti
ISO-9001 – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija (PGD-PZI)
bo na vpogled v dneh od 15. 7. 2002 do
19. 7. 2002 v prostorih Zavoda za šport
Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj,
ob predhodni najavi na tel. 04/ 2014-420
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št.
109 z dne 28. 12. 2001, Št. 47/2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Zavod za šport Kranj

Št. 011-04-2/2002
Ob-73059
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
križišča cesta R1-209/1088 Lesce – 2.
faza semaforizacija.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-209 Lesce-Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 45 dni .
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
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– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega
(naveden v vzorcu pogodbe),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73060
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
protiprašne zaščite na cesti pri cerkvi
Struge - Smuka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-648 pri Cerkvi Struge-Smuka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 10 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
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Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73061
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste RT-912/3105 Novaki Cerkno.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta RT-912 Novaki-Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73062
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu Marko na cesti R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik v km 1.100.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Trbovlje
- Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vre-
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dnosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73063
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Dravinjo v
Draži vasi, na cesti R3-686 odsek 1278,
Tepanje-Žiče v km 2.000.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-Tepanje-Žiče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe del: 9 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije po-
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nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73064
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez kanal Mure
pri Sladkem vrhu na cesti R2-438, odsek 1306 v km 7.750.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-438 Šentilj-Trate.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe del: 7 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73065
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R2-1265 Črna – Šentvid od
km 20.200 do km 20.700.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Poljana Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo 12. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – (določen v Dodatku k ponudbi-dodatek “A“,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73066
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste G1-4/1258 Pameče – Troblje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-4 Otiški vrh –
Sl. Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 8 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
Mestna občina Slovenj Gradec.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – dodatek A
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73067
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R2-410/1134 Mlaka – Kokrica od
km 12 + 182 do km 13 + 145 1. 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: cesta R2-410 Tržič Kokrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
Mestna občina Kranj.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73068
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.

Stran

4700 / Št. 55-56 / 28. 6. 2002

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R2-435 odsek 1431 v Limbušu –
izgradnja propusta v km 3+840.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-435 Maribor Ruše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Rok izvedbe del: 30. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo 13. 8. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – dodatek A,
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– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73069
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste G1-3/315 Lenart – Benedikt.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Lenart –
Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 8 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – dodatek A,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-73070
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste G1-10 Ločica – Trojane od km
1.075 do 3.550.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: cesta G1-10 Ločica Trojane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti,
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste - Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Direkcija RS za ceste
Ob-73148
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, po
pooblatilu Imos Inženiring d.d., Linhartova
13, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Imos Inženiring
d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
faks
+386/1/231-91-84,
tel.
+386/1/300-53-60,
e-mail:
info@imos-ing.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razpisuje
se izvedba krovskih in kleparskih del za
Šolski center, Aškerčeva 1, Ljubljana.
(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: Šolski center, Aškerčeva 1, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust, september 2002 (60 dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Imos Inženiring d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
za dodatne informacije sta kontaktni osebi
Franc-Matej Klun, tel. +386/1/300-53-74
in Mateja Špan, tel. +386/1/300-53-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka od 8. do 13. ure v tajništvu
družbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom je potrebno na
transakcijski račun Imos Inženiringa d.d. pri
A banki št. 05100-8010024942 nakazati
10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih del.
Garancijo mora izdati poslovna banka, ki
mora imeti, kolikor gre za tujo banko, najmanj IBCA rating AA.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: fiksne
cene na ključ.
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 izpolnjevati pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 9. 2002 (60 dni
od zadnjega roka za dostavo ponudb).
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudbena cena, rok za izvedbo in reference ponudnika).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Imos Inženiring d.d.
Ob-73149
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo in
šport, Trg OF, Ljubljana, po pooblastilu Imos
Inženiring d.d., Linhartova 13, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Imos Inženiring
d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
faks
+386/1/231-91-84,
tel.
+386/1/300-53-600,
e-mail:
info@imos-ing.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razpisuje
se izvedba zamenjave talnih oblog v učilnicah in ureditev arhiva za Gimnazijo
Jožeta Plečnika, Šubičeva 1, Ljubljana.
(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: gimnazija Jožeta Plečnika, Šubičeva 1, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: avgust 2002 (30
dni za zamenjavo talnih oblog) in september
2002 (7 dni za ureditev arhiva).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Imos Inženiring d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana, za
dodatne informacije sta kontaktni osebi
Franc-Matej Klun, tel. +386/1/300-53-74
in Mateja Špan, tel. +386/1/300-53-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure v tajništvu družbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom je potrebno na
transakcijski račun Imos Inženiringa d.d. pri
A banki št. 05100-8010024942 nakazati
10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002 do
11. ure.

Stran

4702 / Št. 55-56 / 28. 6. 2002

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 7. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih del.
Garancijo mora izdati poslovna banka, ki
mora imeti, kolikor gre za tujo banko, najmanj IBCA rating AA.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: fiksne
cene na ključ.
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 izpolnjevati pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 9. 2002 (40 dni od
zadnjega roka za dostavo ponudb).
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudbena cena, rok za izvedbo in reference ponudnika).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Imos Inženiring d.d.
Ob-72998
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zbirnega sanitarnega kanala Trnovlje-Leskovec, III. 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 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, dodatne informacije daje
Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel.
03/42-50-354, faks 03/42-50-360, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa
pa Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel.
03/42-50-349, faks 03/42-50-360.
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(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 potrdila 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.: 06000-0141786072.
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 10. uri, v sejni sobi
MOC, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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.
Zap. Naziv
št.
investicije

Leto
izvajanja

1.

od 1997
do 2002

xxxx

Investitor

Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:




Cpovp 
 × 100 × 0,8
C = 100 − 1 −

Cponudbe 



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 sledeč 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
ali razbremenilnega objekta ali objekta za regulacijo in omejitev odtoka ali monolitnega
zadrževalnega bazena ali čistilne naprave in
jih je ponudnik izvedel v letih 1997–2002; ter
izgradnja kanalizacije 800 mm in več minimalne dolžine 100 m iz betonskih ali AB cevi, in
jo je ponudnik izvedel v letih 1997–2002.
Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik
(opis objekta s karakteristikami; dolžina izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅ in
material cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani
investitorja.

Vrednost Tekstualni in tehnični
opis objekta

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo objekta:
št. pozitivnih referenc
– 3 in več
R1 = 120 točk,
–2
R1 = 100 točk,
–1
R1 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk.
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=

R1 + R 2
x0,1
2

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: 21. 6. 2002.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

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. 414-04-2/99-1
Ob-72915
V javnem razpisu za opravljanje prevozov
predšolskih (mala šola) in osnovnošolskih
otrok v Občini Kidričevo in Osnovne šole
dr. Ljudevita Pivka Ptuj, v šolskem letu
2002/2005 – 1 B 27. druge storitve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48 z dne
31. 5. 2002, Ob-70184, se 10. točka popravi in pravilno glasi:

Št.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, I. nadstropje.
Občina Kidričevo
Št. 462-02/46-02/0520-010 Ob-72780
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje biro
opreme, sklic I A – storitve, 1 – storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celoten predmet javnega naročila, tj. vzdrževanje biro
opreme, in sicer fotokopirnih strojev, telefaksov in računskih strojčkov za vse razpisane lokacije naročnika (za vse carinske
urade), ali le na njegov posamezni del tj.
vzdrževanje biro opreme, in sicer fotokopirnih strojev, telefaksov in računskih strojčkov
za posamezno razpisano lokacijo naročnika
(za posamezni carinski urad).
Delna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni za celoten predmet
javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: vzdrževanje biro opreme bo potekalo na območju Republike Slovenije po razpisanih lokacijah naročnika oziroma po carinskih uradih.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi
značilnostmi predmeta javnega naročila; v
nasprotnem primeru se bo smatralo, da je
ponudba neprimerna. Variantne ponudbe,
ki je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 1. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije mag. Barbara
Gašperlin, tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 7. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2002 ob 10. uri, na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega
30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiran žiro račun oziroma negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na žiro računu; ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila ter ponujeni
plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od
dneva prejema računa; glede poslovne
sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednjo zahtevo: ponudnik mora predložiti
vsaj eno referenco za dela, ki je enaka
predmetu javnega naročila, ponujeni odzivni čas ponudnika mora biti krajši ali enak
9 delovnim uram.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 30. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. reference,
2. cena vzdrževanja biro opreme,
3. cena dela na uro,
4. odzivni čas,
5. možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma opreme v času daljše okvare.
Merilo pod 1. točko (reference) predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod 2. točko
(cena vzdrževanja biro opreme) predstavlja
50% vrednosti. Merilo pod 3. točko (cena
dela na uro) predstavlja 30% vrednosti. Merilo pod 4. točko (odzivni čas) predstavlja
5% vrednosti. Merilo pod 5. točko (mož-
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nost nadomestila uporabe enakovrednih
strojev oziroma opreme v času daljše okvare) predstavlja 5% vrednosti.
ad 1) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20.000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30.000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik za predložene reference lahko prejme največ 100 točk.
ad 2) Cena vzdrževanja biro opreme se
bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena vzdrževanja biro opreme v točkah =
(minimalna cena vzdrževanja x 100)/ponujena cena vzdrževanja
Najnižja cena vzdrževanja biro opreme
dobi največje število točk.
ad 3) Cena dela na uro se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena dela na uro v točkah = (minimalna
cena dela na uro x 100)/ponujena cena
dela na uro
Najnižja cena dela na uro dobi največje
število točk.
ad 4) Ponudnik prejme:
– za ponujeni odzivni čas 8 delovnih ur
od prvega klica stranke 25 točk,
– za ponujeni odzivni čas 6 delovnih ur
od prvega klica stranke 50 točk,
– za ponujeni odzivni čas 4 delovne ure
od prvega klica stranke 75 točk in
– za ponujeni odzivni čas 2 delovni uri
od prvega klica stranke 100 točk.
ad 5) Ponudnik prejme za ponujeno možnost nadomestila uporabe enakovrednih
strojev oziroma opreme v času daljše okvare 100 točk. V primeru, da tega naročniku
ne nudi, prejme 0 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 001/2002
Ob-72781
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156
(WTC), IV. nadstropje, 1000 Ljubljana, faks
01/589-18-85, tel. 01/589-18-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba podjetniškega izobraževanja in usposabljanja za promotorje, učitelje in svetovalce podjetništva iz Bosne in Hercegovine, Republike Makedonije in Zvezne Republike Jugoslavije v okviru
projekta “Razvoj podjetništva v državah
JVE“, izobraževalne storitve, 24. I B – storitve Priloga ZJN-1.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek postopka 18. 6. 2002, pogodba bo sklenjena za
izvedbo 14 dnevnega podjetniškega izobraževanja in usposabljanja najkasneje do
20. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: mag. Andrej
Poglajen (andrej.poglajen@pcmg.si), Emina
Zejnič (emina.zejnic@pcmg.si), Dražen Levojević (drazen.levojevic@pcmg.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa do izteka roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
24. 7. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo (PCMG), glavna pisarna, Dunajska 156 (WTC), VIII. nadstropje, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 7. 2002 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 20. 8. 2002. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta do 31. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: kakovost programa izobraževanja (30 točk), cena priprave, organizacije in izvedbe podjetniškega izobraževanja (20 točk), reference
ponudnika pri izvedbi podobnih izobraževanj (20 točk), reference predavateljev
(20 točk), organizacija namestitve udeležencev izobraževanja (10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Št. 1
Ob-72782
1. Naročnik: Center za usposabljanje
invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava.
2. Naslov naročnika: Vojkova 33, 5271
Vipava, faks 05/36-55-225.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi učencev s posebnimi potrebami na področju Republike Slovenije s prilagojenim
vozilom. Tedenski prevozi v smeri: Vipava – Ilirska Bistrica, Vipava – Ljubljana, Vipava – Koper, Vipava – Cerknica,
Vipava – Dutovlje – Divača, Vipava –
Celje – Maribor – Ptuj, Vipava – Kranj –
Bohinjska Bela.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
več sklopov.
5. Kraj izvedbe: na področju RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo celotno storitev
ali posamezne sklope.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 25. 6. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba Zdenka Fučka (tel. 05/36-55-212),
Center za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu Centra za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: žiro račun št.:
52000-603-30692.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 7. 2002,
najkasneje do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava,
Vojkova 33, 5271 Vipava.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2002 ob 10. uri, v Centru v
sobi ravnateljice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: največ
30 dni od dneva, ko naročnik uradno prejme račun, ki se izstavi do 5. v mesecu za
pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): povezava ni potrebna.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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: 11. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: minimalno število prevoznih sredstev in reference s področja javnega naročila. Največje
možno število točk, ki jih lahko ponudbe
prejmejo za ceno je 16 točk, za ustreznost
(prilagoditve, klima, spremstvo) prevoznih
sredstev 8 točk in za reference s področja
javnega naročila 8 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava
Št. 64-2/2002-41
Ob-72783
1. Naročnik: Občina Dravograd.
Naslov naročnika: Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: ravnik.jerneja@dravograd.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje šolskih prevozov v Občini Dravograd v šolskem letu 2002/2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za
vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje občine Dravograd, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek prevozov je 2. 9. 2002 in velja za celo šolsko
leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Referat za družbene dejavnosti – Jerneja Ravnik
– 02/878-30-11, v času uradnih ur.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa: 01000-0100009896.
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 Dravograd, Referat za
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družbene dejavnosti, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, v zaprti kuverti z naslovom: “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Dravograd.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna.
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: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od oddaje ponudbe. Naročnik bo ponudnike o odločitvi obvestil v roku 14 dni od
odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Občina Dravograd
Št. 223/2002-1
Ob-72854
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača, tel. 05/763-30-80,
faks 05/763-30-80.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2002/2003 v Občini Divača.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: vse dni v šolskem letu 2002/2003 – s pričetkom 2. 9.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
dr. Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja
Magajne 4, 6215 Divača, Damijana Gustinčič Keser.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 7. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudba se odda v tajnistvu
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole dr.Bogomirja Magajne Divača, Bogomirja Magajne 4, 6215 Divača.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila 30 dni po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
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
pogoj, ki ga morajo izpolniti ponudniki je:
– da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 72/94, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99 in 36/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 8. 2003, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 7.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača
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Št. 2204/02
Ob-72928
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, faks
01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje strokovnega nadzora gradbenih in elektromontažnih del pri gradnji transformatorskih postaj SN/NN s SN in NN vodi na
območju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
za enoletno obdobje 2002/2003 (po prilogi 1 A, kategorija 12).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventuelne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno distribucijsko enoto
kot celoto bodo upoštevane, s tem da morajo obsegati vsa razpisana dela strokovnega nadzora za izbrano eno ali več distribucijskih enot.
5. Kraj izvedbe: področje Elektro Ljubljane, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: strokovni nadzor
se bo izvajal v letih 2002 in 2003. Ponudnik bo opravljal strokovni nadzor po terminu izgradnje naročnika. Naročnik in ponudnik bosta določila termine za izvajanje strokovnega nadzora za vsak objekt posebej.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 24. 7. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektra
Ljubljana, d.d., št.: 06000-0076655034,
Banka Celje, sklic na številko: 2300-3371,
z obvezno navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 24. 7. 2002 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 13/02 –
Ponudba za izvajanje strokovnega nadzora
gradbenih in elektromontažnih del pri grad-
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nji transformatorskih postaj SN/NN s SN in
NN vodi na območju družbe Elektro Ljubljana, d.d. za enoletno obdobje 2002/2003
– Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 7.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT (brez
DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
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: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
♣ izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, oziroma samostojni podjetniki
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,
♣ dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
♣ dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
♣ dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
♣ BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčno odmero samostojnega podjetnika za
zadnje poslovno leto, ne starejša od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
– pisna izjava ponudnika, oziroma njegovega dejanskega izvajalca o sposobnosti
in usposobljenosti,
– dokazilo, da so ponudnik in njegovi
izvajalci – strokovne osebe IZS in registrirani za izvajanje strokovnega nadzora,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani vsi dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred oddajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Pridobitev
dokumentov pod oznako ♣ velja tudi za
eventuelnega podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu ali kot fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
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. RS,
št. 34/84 z vsemi dopolnitvami).
(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
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
50 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih delih
s področja razpisanih del v družbi Elektro
Ljubljana, d.d. (7% delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih delih
s področja razpisanih del v drugih elektrogospodarskih družbah Slovenije (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 18. 7. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. 6. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 404-08-79/2002-8
Ob-72970
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: nezgodno zavarovanje oseb MORS.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na
služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na dan),
v vojaško službo vpoklicani pripadniki rezervne sestave SV v poveljstvih, enotah in zavodih v RS, vključno s pripadniki rezervne
sestave vojaške policije tako, da rezervni
sestavi zavarovanje teče le v času, ko odidejo od doma na obveznost (neposredno
opravljanje vojaške službe, vojaške vaje,
druga usposabljanja ipd.), med obveznostjo
in do vrnitve domov (skupaj 6000 oseb);
1.2. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška služba za čas razporeditve na tem delovnem mestu za ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12
mesecev - 24 ur na dan) (100 oseb);
1.3. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);
1.4. Potniki na vodnih plovilih v času vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in
pri reševanju ob nesreči s plovilom (7 oseb);
1.5. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12 mesecev
- 24 ur na dan) (20 oseb);
1.6. Državljani, ki sodelujejo na usposabljanjih in vajah civilne obrambe v organizaciji zavarovalca v času, ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (10 oseb);
1.7. Inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na
dan) (53 oseb);
1.8. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in
pomoč, osebe, ki prostovoljno sodelujejo v
Civilni zaščiti, delavci Uprave RS za zaščito
in reševanje in uprav za obrambo v času
izvajanja delovne dolžnosti, v času službenih potovanj doma in v tujini, sodelovanja na
vajah in drugih oblikah usposabljanja, udeleženci usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, udeleženci
usposabljanj v programih, ki jih organizira
Uprava RS za zaščito in reševanje oziroma
Izobraževalni center za zaščito in reševanje
RS, zunanji predavatelji in inštruktorji v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
RS, vsi do tu navedeni pod to točko v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov, poveljnik
Civilne zaščite RS in člani Štaba Civilne zaščite RS ter poveljniki in člani regijskih štabov Civilne zaščite ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12
mesecev - 24 ur na dan) (skupaj 300 oseb);
1.9. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju ukrepov za pripravljenost in povelj za
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izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS v
času opravljanja nalog, ko odidejo od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (30 oseb).
Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendite med selektivnim letenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in
pri postopkih, povezanih z uporabo plovila
(skupaj 90 oseb);
2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (25 oseb);
2.3. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, delavci,
ki opravljajo delo kot skladiščniki in vzdrževalci streliva MES in raket, izvajalci testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih
oddelkov, vodov in čet ter potapljači v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 70
oseb);
2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 40
oseb);
2.5. Vojaški diplomatski predstavniki ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na dan)
(20 oseb);
2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v času, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (2 osebi).
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operacijah, ki so nameščeni na kriznem območju z
nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi,
oziroma pogostimi incidenti – po seznamu
zavarovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12
mesecev - 24 ur na dan) (170 oseb).
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.
– storitev po prilogi 1A zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2003 (12 mesecev).
8. (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
za zahtevo razpisne dokumentacije: Boš-

tjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, kontaktna oseba za dodatne informacije: Jože
Mokorel,
tel.
01/471-25-53,
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 98/2002-ODP), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti dokumentacijo – dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 8. 2002,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis MORS 98/2002 – nezgodno zavarovanje oseb MORS“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 8.
2002, ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,700.000 SIT in izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo morala veljati za čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Naročnik bo
plačal zavarovalno premijo v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh po uradnem
prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je priložen izpolnjen obrazec ponudbe (poglavje III. - str. 9 razpisne dokumentacije),
– da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.:1 in 1A),
– da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
– da je priložena potrditev veljavnosti cen
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3).
Vse cene v ponudbi so fiksne za čas
veljavnosti pogodbe.
– da je priložena potrditev plačilnega roka (podpisana in požigosana) (priloga št. 3).
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, v 30 dneh od dneva
uradnega prejema računa naročnika.
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– da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo nezgode z navodili za njihovo izpolnjevanje (priloga št. 9),
– da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in ožigosana vsaka stran pogodbe) (priloga št. 10).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe posla,
odločitev predvidoma do septembra 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
a)
– cena – utež: 0,8
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njegove ponudbene cene od cene najugodnejšega ponudnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 – ((B – A) / A) * 10
oz. ocena = (10 – ((B – A) / A) * 10) *
utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
b)
– finančno stanje – utež: 0,2
Količnik pokrivanja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom.
Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količnika ocenjevane ponudbe od najvišjega količnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oz. ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji
Končni izračun oziroma ocena je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in
točko b) (finančno stanje).
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največji
končni izračun oziroma oceno, ki je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in b)
(finančno stanje).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 310
Ob-72980
1. Naročnik: Gimnazija Murska Sobota
in Srednja in poklicna in tehniška šola Murska Sobota.
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2. Naslov naročnika: Šolsko naselje 12,
Murska Sobota.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A – čiščenje in vzdrževanje prostorov
in okolice.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prijava je možna samo na oba sklopa. Sklop
Gimnazija in sklop SPTŠ MS.
5. Kraj izvedbe: Šolsko naselje 12, Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne na naslovu
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, tel. 24-16-215, faks 24-16-213. Kontaktna oseba je Rovšek Miro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na ŽR - Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana,
na
podračun
UJP
01261-6030716108, urad Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 7. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21.
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 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: 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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani izvajalec bo moral prevzeti v
delovno razmerje 15 delavk in delavcev.
Okvirna vrednost letne pogodbe je 22 mio
SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2002.
Gimnazija Murska Sobota
in Srednja in poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Št. 02/312117
Ob-73004
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca za izdelavo projekta z
nazivom “Ankete po gospodinjstvih - raziskava prometnih navad prebivalcev
ljubljanske regije“ in njegovo izvedbo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljanska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna
Občina Ljublajna, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, I. nadst., soba 101, dodatne informacije: Sabina Gregorinčič, tel.:
01/306-24-16, faks: 01/306-24-07 ali
e-mail: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2002,
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, transakcijski
račun
pri
Banki
Slovenije
št.
01000-0100000196,
sklic
na
št.
121-20000, s pripisom JN 02/312117.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
24. 7. 2002 do 9.50.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nadst.,
soba 101.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb 24. 7. 2002 ob
10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
600.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 600.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno 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: DA.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
120 dni, datum odločitve o sprejemu ponudbe: okoli 10. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, reference 30 točk.
1. Število točk za ponudnika “X“ po kriteriju “cena“ bo izračunana po formuli:
najnižja cena
70 x -----------------------------------------cena ponudnika “X“
2. Vsaka dodatno izvedena anketa nad
tremi že izvedenimi anketami po gospodinjstvih (velikost realiziranega vzorca najmanj
1000 gospodinjstev ali 2000 oseb) prinese
dodatno točko.
3 izvedene ankete zahtevanega
vzorca
0 točk
4 izvedene ankete zahtevanega
vzorca
1 točka
5 izvedenih anket zahtevanega
vzorca
2 točki
6 izvedenih anket zahtevanega
vzorca
3 točke
itd.
3. Oblikovanje in izvedba telefonske ankete po gospodinjstvih, velikost realiziranega vzorca najmanj 5000 gospodinjstev ali
10000 oseb.
Vsaka izvedena anketa prinese 5 točk.
4. Oblikovanje in izvedba telefonske prometne ankete po gospodinjstvih, velikost
realiziranega vzorca najmanj 5000 gospodinjstev ali 10000 oseb.
Vsaka izvedena anketa prinese 10 točk.
Reference se bodo točkovale po naslednji formuli;
število točk ponudnika “X“
30 x ---------------------------------------največje število točk
Kot dokazilo morajo ponudniki navesti
podatke o izvedenih anketah na podlagi katerih bo možno reference ovrednotiti (vrsta
ankete, velikost realiziranega vzorca, leto
izvedbe).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na telefaks:01/306-24-07 ali e-mail:sabina.gregorincic@ljubljana.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 64000-0003/02
Ob-73007
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, faks: 01/787-76-79, tel.
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01/787-83-85, e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ivančna Gorica. Vrsta storitve: storitev kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisnih
območjih ali kot celota. Ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno območje v celoti. Ponudnik lahko ponudi eno, več ali vsa
razpisna območja.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Ivančna Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do konca junija 2003, z možnostjo podaljšanja še
za eno šolsko leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica –
sprejemna pisarna; informacije pri referentu
za družbene dejavnosti Bogomirju Sušiču,
tel. 01/787-83-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15. ure, sreda od
7.30 do 17. ure, petek od 7.30 do 13. ure,
do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na
TRR Občine Ivančna Gorica št.
01000-0100002136 in s pripisom: Javni
razpis – izvajanje šolskih prevozov. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z dokumentom (položnica, virman), iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije in navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 31. 7. 2002
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 7. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% pogodbene vrednosti, veljavna do 20. 9.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 10. 2002. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Občina Ivančna Gorica
Št. 64-6/02-1884
Ob-73031
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica1, 9240 Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti ali po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Občina Ljutomer.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2002 – junij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, Damijana Belcl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT in 20%
DDV v višini 1.000 SIT, z virmanom na
podračun
Občine
Ljutomer,
št.:
01263-0100013693.
Dostaviti potrdilo o registraciji Davčnega
urada za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se ne
zahteva.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do kdaj mora biti ponudba
veljavna in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitev: 25. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Ljutomer
Ob-73053
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje javne železniške infrastrukture.
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: 1. januar 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, vložišče, Alenka Vihar, tel.
02/234-14-50.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, sklicevanje na številko
18 24228-7141998-00003902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti javnega naročila in mora veljati 30 dni po izteku
veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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:
– od zavarovanca potrjene reference ponudnika za že izvedene storitve s področja
zavarovanja - 10 zavarovancev v zadnjih treh
letih z letno premijo 100 milijonov SIT ali
več,
– obrazec o boniteti BON2, pri čemer
le-ta ne sme biti starejši od 30 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS,
– računovodske izkaze za zadnje poslovno leto (izkaz stanja, izkaz uspeha in izkaz
finančnih tokov),
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– dokazilo o izpolnjevanju standardov
ISO 9000,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju pogojev o strokovnem izvajanju razpisanih zavarovanj,
– potrjen predlog pogodbe,
– pozavarovalna pogodba oziroma izjava o ureditvi pozavarovanja z navedbo deleža pozavarovanja v osnovni zavarovalni pogodbi,
– dokazilo ponudnika o zaposlitvi strokovnjakov za izvedbo cenitve škod, ki so predmet zavarovanja, oziroma likvidacijo škod,
– izjava ponudnika, ki bo, kolikor bo to
potrebno, zagotovil začasno kritje do enega
leta za ponujeno zavarovanje premoženja
javne železniške infrastrukture.
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 zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.

13/00 s spremembami in dopolnitvami,
Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 31. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije: 20 točk,
– vsebina zavarovalnih pogojev: 20 točk,
– plačilo odškodnine ali zavarovalnine:
10 točk,
– reference ponudnika: 40 točk,
– standardi ISO 9000: 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pisno ali po telefonu
02/234-14-12, na naslov RS MPZ-Direkcija za železniški promet, Maribor, Kopitarjeva 5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki najkasneje 5 dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-55867.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor

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
Ob-72859
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago po
sklopih v skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1, in sicer:
1. copati,
2. čevlji,
3. brisače,
4. posteljnina,
5. žimnice,
6. perilo,
7. obleka,
8. trenirke.
(b) Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
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več sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi
artikli v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Nabavno-skladiščna služba, faks 02/729-35-66, kontaktna oseba
Perko Majda, tel. 02/729-35-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je že vštet),
na ŽR Zavoda Hrastovec-Trate št.
51800-603-31684, sklic na št. 0692-1296.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 12. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v RD.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 14 dni po odpiranju.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Zavod Hrastovec-Trate,
Lenart v Slovenskih Goricah
Ob-72862
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
cigaret v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora kandidirati za vse artikle.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Nabavno-skladiščna slu-
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žba, faks 02/729-35-66, kontaktna oseba
Perko Majda, tel. 02/729-35-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je že
vračunan), na ŽR Zavoda Hrastovec-Trate
št. 51800-603-31684, sklic na št.
0692-1296.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 12. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v RD.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v roku 14 dni po odpiranju.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Zavod Hrastovec-Trate,
Lenart v Slovenskih Goricah
Ob-72864
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, tel. 02/45-00-100, faks
02/45-00-225.
3. (a) Vrsta in količina blaga: insekticidi in rodenticidi.
(b) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Marjana Predan,
e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. 2002
do 19. 7. 2002 vsak delovni dan med 10.
in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.200 SIT vključno z DDV
na žiro račun 51800-603-34142.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 23. 7. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 16. 8. 2002 do 12. ure. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo predvidoma 30. 8.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek. in Milan Lovrec, univ. dipl.
biolog.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-72863
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, tel. 02/45-00-100, faks
02/45-00-225.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material, ki je podrobneje naveden v
razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena vsako leto posebej.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Marjana Predan,
e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 7. 2002
do 19. 7. 2002 vsak delovni dan med 10.
in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.200 SIT vključno z DDV
na žiro račun 51800-603-34142.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 23. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predvidoma predložiti
ponudbe do 27. 8. 2002 do 12. ure. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma
30. 8. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek. in Marjana Babič, univ. dipl.
inž. kem. teh.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 608/1-02
Ob-72948
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta
Tomšiča 5, 4270 Jesenice, faks
04/58-63-174.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe osnovne šole
Prežihovega Voranca Jesenice.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Osnovne šole Prežihovega Voranca
Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 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. 8. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, razpisno dokumentacijo izdaja: tajništvo, Marta Klinar; dvig razpisne dokumentacije od ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure,
dodatne informacije daje Vesna Milonik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 6.000 SIT (z vključenim DDV) do dne
30. 6. 2002 na račun naročnika št.:
51500-603-33486, po 1. 7. 2002 na račun
št.: 01241-6030654135, pri UJP, vse sklic
na št. 7/2002 – za razpisno dokumentacijo.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 7. 2002 do13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
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 ponudbe 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 25. 7. 2002;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 6. 8. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Št. 727
Ob-72961
1. Naročnik: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Koroška 12,
Kranjska Gora, tel. 5881-14-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za potrebe Osnovne šole
Josipa Vandota Kranjska Gora.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska kuhinja Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska
Gora, Koroška 12, 4280 Kranjska Gora.
(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. 8. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Josipa Vandota Kranjska Gora, tajništvo Teja Smolej, v času od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 7. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 6.000 SIT (z vključenim DDV) na
račun naročnika št.: 01253-6030658591,
sklic na RD.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 7. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška 12, 4280 Kranjska Gora.
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 ponudbe višja od 5,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 45
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: 26. 7.
2002; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 6. 8. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najugodnejša cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-72796
1. Naročnik: Javni zavod gasilska brigada Koper.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 6,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 24. maj 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral nobenega
ponudnika, ker so bile vse ponudbe nepri-
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merne in je zato nadaljeval postopek po prvi
točki prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 20. 6. 2002.
Javni zavod gasilska brigada Koper
Ob-72797
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000
Novo mesto.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: krmne mešanice za živali, kurilno ter
plinsko olje in prehrambeno blago, količina blaga razvidna posredno iz pogodbene
vrednosti. Dobava: fco Kmetijska šola Grn
Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila: ob izpolnjevanju pogojev vseh zahtevanih pogojev je bilo edino merilo najnižja cena. Za
prehrambeno blago sklop 7. ribe in sklop
11. ostalo prehrambeno blago ni bil izbran
ponudnik, ker je bila prejeta samo ponudba. Najboljši ponudnik bo izbran po načinu
Oddaje naročila malih vrednosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: razvidno iz 7. točke.
7. Pogodbena vrednost:
I. krmne mešanice za živali: KZ Krka
z.o.o., Novo mesto, 10,965.485 SIT,
II. kurilno ter plinsko olje in bencin: OMV
Istrabenz, d.o.o., 15,807.480 SIT,
III. prehrambeno blago:
1. kruh in pekarsko pecivo: Dolenjske
pekarne d.d., 2,722.800 SIT,
2. mesni izdelki: Mesarstvo Boboč, s.p.,
4,090.470 SIT,
3. sveže meso: KZ Krka z.o.o.,
3,401.896,50 SIT,
4. meso perutnine in izdelki: Perutnina
Ptuj d.d., 1,882.772 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., 2,495.614 SIT,
6. zmrznjena živila: Pekarna Pečjak
d.o.o., 795.305 SIT,
7. ribe: ni izbran – samo 1 ponudba,
8. sadje in zelenjava: KZ Krka z.o.o.,
276.800 SIT,
9. brezalkoholne pijače: Mercator Dolenjske d.d., 1,164.901 SIT,
10. žita, mlevski izdelki in testenine: Mlinotest d.d., 347.457,30 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago: ni izbran
– samo 1 ponudba.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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IV. krmne mešanice za živali:
11,170.655 SIT, 10,965.485 SIT,
V. kurilno ter plinsko olje in benzin:
15,850.355 SIT, 15,807.480 SIT,
VI. prehrambeno blago:
1. kruh
in
pekarsko
pecivo:
3,274.199,45 SIT, 2,722.800 SIT,
2. mesni izdelki: 5,429.980 SIT,
4,090.470 SIT,
3. sveže meso: 3,592.475 SIT,
3,401.896,50 SIT,
4. meso perutnine in izdelki: 2,087.475
SIT, 1,882.772 SIT,
5. mleko
in
mlečni
izdelki:
3,150.178,10 SIT, 2,495.614 SIT,
6. zmrznjena živila: 1,066.555 SIT,
795.305 SIT,
7. ribe: ni izbran – samo 1 ponudba,
8. sadje in zelenjava: 335.024,45 SIT,
276.800 SIT,
9. brezalkoholne pijače: 1,205.900 SIT,
1,164.901 SIT,
10. žita, mlevski izdelki in testenine:
645.200,50 SIT, 347.457,30 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago: ni izbran
– samo 1 ponudba.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 22. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Št. 47/1788/2002
Ob-72798
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: optični kabelski sistem – dobava
uvodnih kablov in kabelske opreme,
montaža in meritve ter izdelava tehnične
dokumentacije, za objekte DV 110 kV
Doblar-Tolmin-Cerkno, odsek: TolminCerkno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV
110 kV Ajdovščina-Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena –
97%, plačilni pogoji – 3%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tegrad & Pap, d.d.,
Kamniška 41, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,416.319,98
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,493.555,06 SIT, 7,416.319,98
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: 28. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 47/1788/2002
Ob-72799
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža terminalske TK
opreme ter izdelava projektne dokumentacije, 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 –
75%, plačilni pogoji – 3%, pozitivne reference izvajalca za dobavo tovrstne opreme na
objektih elektroenergetskega sistema Slovenije – 10%, pozitivne reference izvajalca za
montažo tovrstne opreme na objektih elektroenergetskega sistema Slovenije – 5%, tehnična prednost nad pogoji ustreznosti – 7%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 97,463.451,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 78,219.540 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,764.609,92 SIT, 97,463.451,20
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: 28. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-72800
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1, 3230
Šentjur, tel. 03/746-17-00.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga: živila in material za prehrano.
Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi): najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev in to od 1. 6. 2002 do 30. 11. 2002,
razen skupine 6. Sveža zelenjava in suhe
stročnice ter skupine 8. Sveže sadje, za kateri je dodeljeno za obdobje 3 mesecev od
1. 6. 2002 do 31. 8. 2002 v višini najnižje
vrednosti, ki so navedene v 10. točki.
1. Mleko in mlečni izdelki
– podskupina A: mleko in jogurti: Agroind Vipava 1984 d.d., Vinarska c. 5, Vipava;
– podskupina B: siri, skuta, namazi:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana;
– podskupina C: sladoledi: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
2. meso in mesni izdelki
– podskupina A: junčje, telečje, svinjsko
meso in mesni izdelki: Mesnica Šteinfelser,
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Šteinfelser Gregor s.p., Gradišče 2, Slov.
Bistrica;
– podskupina B: meso perutnine in perutninski izdelki ter kunčje meso: Hrib
d.o.o., Večje brdo 8, Večje brdo 8, Dobje
pri Planini;
3. ribe in konzervirane ribe: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
4. jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič,
Gornji Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci;
5. olja in izdelki: Žana d.d., Mestni trg 2,
Žalec;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice: Era
d.d., Prešernova 10, Velenje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: zamrznjena zelenjava:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
– podskupina B: konzervirana zelenjava: Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
8. sveže sadje: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje;
9. konzervirano sadje: Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: brezalkoholne pijače:
Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
– podskupina B: alkoholne pijače: Era
d.d., Prešernova 10, Velenje;
11. žita, mlevski izdelki in testenine: Mercator SVS d.d, Rogozniška cesta 3, Ptuj;
12. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Boč, Koren Peter s.p., Zbelovo 33a, Loče;
13. začimbe: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje;
14. ostalo prehrambeno blago: Era d.d.,
Prešernova 10, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod 10. točko, razdeljena na 3
oziroma 6 mesečno obdobje.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: 4,254.539,43 SIT,
3,859.708,30 SIT;
– podskupina B: 1,865.818,36 SIT,
1,701.429,31 SIT;
– podskupina C: 316.090,20 SIT,
303.800 SIT;
2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: 12,674.590 SIT,
11,640.377,70 SIT;
– podskupina B: 3,203.962,47 SIT,
2,537.512 SIT;
3. ribe in konzervirane ribe: 498.828
SIT, 434.749 SIT;
4. jajca: 1,060.587,50 SIT; 737.800
SIT;
5. olja in izdelki: 1,163.985 SIT,
877.709 SIT;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
5,472.126 SIT, 2,741.578 SIT;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: 597.660 SIT, 296.357
SIT;
– podskupina B: 1,058.256,50 SIT,
794.545,50 SIT;
8. sveže sadje: 2,595.862,50 SIT,
2,042.928 SIT;
9. konzervirano sadje: 704.143,71 SIT,
608.235,81 SIT;
10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
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– podskupina A: 1,384.586,95 SIT,
1,031.406,43 SIT;
– podskupina B: 2,562.213 SIT,
2,392.463,44 SIT;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,302.003 SIT, 1,113.779,30 SIT;
12. kruh in pekovsko pecivo: 2,931.030
SIT, 2,267.431 SIT;
13. začimbe: 414.743,42 SIT,
351.013,34 SIT;
14. ostalo prehrambeno blago:
3,175.565,22 SIT, 2,775.435,43 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Uradni list RS, št.
71 z dne 7. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Dom starejših Šentjur
Št. 2/02
Ob-72840
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop:
A) izvedba in nadgradnja računalniških
mrež;
B) celovit globalni komunikacijski sistem;
C) računalniki;
II. sklop:
D) tiskalniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
A) cena – 65%,,
B) kader za podporo – 30%,
C) celovitost ponudbe – 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 157,686.198,61 SIT;
II. sklop: 13,973.009,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
sklop:
185,757.565,31
SIT;
157,686.198,61 SIT;
II.
sklop:
16,951.682,23
SIT;
11,534.440,39 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: 21. 6. 2002.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 64000/00018/2002
Ob-72844
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,
2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, telefaks
02/616-53-30.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba gradbenih, gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter opreme za
adaptacijo in nadzidavo učilniškega
trakta II. faza pri Osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici pri Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba po merilih: ponudbena cena: 75%, reference zgrajenih šolskih objektov:10%, reference strokovnega kadra: 10%, oprema izvajalca: 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MTB podjetje za inženiring, tgovino in storitve, Meljska c. 36,
2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
109,964.699,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 174,424.305 SIT, 112,004.744,97
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: 19. 6. 2002.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 387/02
Ob-72867
1. Naročnik: Vrtci Brezovica.
2. Naslov naročnika: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
3. Datum izbire: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po skupinah v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN, kraj dobave: Vnanje Gorice in Jezero.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki, dodeljeno: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, Vipava,
2. skupina: sladoledi, dodeljeno: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
3. skupina: meso in mesni izdelki, dodeljeno: KZ Krka z.o.o., Novo mesto, Šentjernejska c. 6, Novo mesto,
4. skupina: perutnina in perutninski izdelki, dodeljeno: Pivka perutninarstvo d.d.,
Neverke 30, Košana,
5. skupina: ribe, dodeljeno: Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš,
6. skupina: kruh in pecivo, dodeljeno:
Pekarna in keksarna Kovač, Goran Kovač
s.p., Tržaška c. 527, Brezovica,
7. skupina: zelenjava, suhe stročnice in
sadje, dodeljeno: D. Bulc & Co., d.n.o.,
Kolodvorska 16, Ljubljana,
8. skupina: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje, dodeljeno: Mercator
d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
9. skupina: žita in mlevski izdelki dodeljeno: Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana,
10. skupina: testenine, dodeljeno:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica,
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11. skupina: sadni sokovi, dodeljeno:
Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago
dodeljeno: Mercator d.d., Dunajska c. 107,
Ljubljana,
13. skupina: razno blago:
– jajca, dodeljeno: Kmetijstvo Peloz
d.o.o., Vrtojbenska c. 8, Šempeter,
– med, dodeljeno: Kropivšek Janez, Jeronim 32, Vransko,
– jabolka, dodeljeno: Kuk Janez, Tattenbachova 4, Slovenske Konjice,
– konzervirano meso v kosih brez polifosfatov, dodeljeno: Živila Kranj d.d., C. na
okroglo 3, Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina - mleko in mlečni izdelki:
2,358.525,60 SIT,
2. skupina - sladoledi: 147.220 SIT,
3. skupina - meso in mesni izdelki:
3,047.023 SIT,
4. skupina - perutnina in perutninski izdelki: 1,538.050 SIT,
5. skupina - ribe: 558.873,52 SIT,
6. skupina - kruh in pecivo: 1,207.200
SIT,
7. skupina - zelenjava, suhe stročnice in
sadje: 2,422.050 SIT,
8. skupina - konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 515.471,20 SIT,
9. skupina - žita in mlevski izdelki:
150.745 SIT,
10. skupina - testenine: 403.809,88
SIT,
11. skupina - sadni sokovi: 535.162,70
SIT,
12. skupina - ostalo prehrambeno blago: 1,043.841,01 SIT,
13. skupina - razno blago:
– jajca: 216.320 SIT,
– med: 340.000 SIT,
– jabolka: 362.950 SIT,
– konzervirano meso brez polifosfatov:
268.492 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina - mleko in mlečni izdelki:
2,496.558,44 SIT, 2,358.525,60 SIT,
2. skupina - sladoledi: 153.720 SIT,
147.220 SIT,
3. skupina - meso in mesni izdelki:
4,056.289,50 SIT, 3,047.023 SIT,
4. skupina - perutnina in perutninski izdelki: 2,153.650 SIT, 1,538.050 SIT,
5. skupina - ribe: 725.425,60 SIT,
558.873,52 SIT,
6. skupina - kruh in pecivo: 1,987.900
SIT, 1,207.200 SIT,
7. skupina - zelenjava, suhe stročnice in
sadje: 3,845.565,50 SIT, 2,422.505 SIT,
8. skupina - konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje: 570.584,88 SIT,
515.471,20 SIT,
9. skupina - žita in mlevski izdelki:
182.919 SIT, 150.745 SIT,
10. skupina - testenine: 611.831,50
SIT, 403.809,88 SIT,
11. skupina - sadni sokovi: 754.420 SIT,
535.162,70 SIT,
12. skupina - ostalo prehrambeno blago: 1,160.446,04 SIT, 1,043.841,01 SIT,
13. skupina - razno blago:
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– jajca: 319.424 SIT, 216.320 SIT,
– med: 414.838,80 SIT, 340.000 SIT,
– jabolka: 1,257.515 SIT, 362.950 SIT,
– konzervirano meso brez polifosfatov:
268.492 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45610.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Vrtci Brezovica
Ob-72868
1. Naročnik: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 6,
6210 Sežana.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago - po skupinah:
– mleko,
– jogurti,
– ostali mlečni izdelki,
– sveže meso in perutnina,
– mesni izdelki,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena zelenjava,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Sežana, Kosovelova 6.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - najnižja vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko - Vipava Agroind vipava 1894,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– jogurti - Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,
– ostali mlečni izdelki - Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sveže meso in perutnina - Mesnica
Klepac Zdenko s.p., Jelšane 3c, 6254 Jelšane,
– mesni izdelki - Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana,
– zamrznjene ribe - Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– zamrznjena zelenjava - Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48, 5290
Šempeter pri Gorici,
– sadni sokovi in sirupi - Mercator d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– kruh in pekovsko pecivo - Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– slaščičarski izdelki - Don Don d.o.o.
Metlika, PO Kozina, Rodik 112, 6240 Kozina,
– zamrznjeni izdelki iz testa - Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
– testenine - Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

– ostalo prehrambeno blago - Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko - 325.339 SIT,
– jogurti - 373.244,80 SIT,
– ostali mlečni izdelki - 609.577,55 SIT,
– sveže
meso
in
perutnina
2,621.281,16 SIT,
– mesni izdelki - 1,390.167,10 SIT,
– zamrznjene ribe - 350.997,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava - 71.848,70 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje 1,451.155 SIT,
– sadni sokovi in sirupi - 1,495.644,78
SIT,
– kruh in pekovsko pecivo - 1,306.960
SIT,
– slaščičarski izdelki - 750.603 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa - 250.580,75
SIT,
– testenine - 179.850 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
3,172.096,43 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko - 335.903,45 SIT, 325.339 SIT,
– jogurti - 424.665 SIT, 373.244,80 SIT,
– ostali mlečni izdelki - 640.105,60 SIT,
609.577,55 SIT,
– sveže
meso
in
perutnina
2,712.538,34 SIT, 2,621.281,16 SIT,
– mesni izdelki - 1,642.114,95 SIT,
1,390.167,10 SIT,
– zamrznjene ribe - 394.451,75 SIT,
350.997,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava - 103.198,53
SIT, 71.848,70 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje 1,783.033 SIT, 1,451.155 SIT,
– sadni sokovi in sirupi - 1,751.875 SIT,
1,495.644,78 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo - 1,778.873
SIT, 1,306.960 SIT,
– slaščičarski izdelki - 926.035 SIT,
750.603 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa - 428.800,63
SIT, 250.580,75 SIT,
– testenine - 282.620 SIT, 179.850 SIT,
– ostalo prehrambeno blago - 3,506.344
SIT, 3,172.096,43 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino blaga “izdelki iz perutninskega mesa” je naročnik v prvi fazi omejenega postopka prejel samo eno ponudbo. Oddal jo je po postopku oddaje naročil male
vrednosti v skladu s 125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Ob-72869
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
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07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vrsta: pisarniški material in papirna konfekcija; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Bodočnost Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 7, 2000 Maribor;
2. Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže;
3. DZS založništvo in trgovina d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Bodočnost Maribor: 2,419.968 SIT;
2. Vafra Commerce: 1,674.642 SIT;
3. DZS
založništvo
in
trgovina:
3,538.179,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
oziroma komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS,št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67520.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-72870
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor:
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: zdravstveni šivalni material; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;
2. Johnson&Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. MM Surgical: 6,982.829 SIT;
2. Johnson&Johnson: 3,872.246 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
oziroma komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 22. 3. 2002, Ob-66113.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-72873
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža garderobnih omaric za pomožne prostore v sklopu plavalnega bazena v Žusterni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trevis d.o.o., Prušnikova 55, 1210 Ljubljana-Šentvid.
7. Pogodbena vrednost: 6,138.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,004.725,12 SIT, 6,138.000 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: 19. 6. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 683/02
Ob-72918
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.
3. Datum izbire: 27. 5. 2002, odpiranje
ponudb 24. 5. 2002 ob 12.30.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 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: drobni prehrambeni artikli: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost (skupna ocenjena pogodbena vrednost z DDV):
2,213.270 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
drobni
prehrambeni
artikli:
2,213.270 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68634.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67212.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Vrtec Beltinci
Št. 684/02
Ob-72919
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.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002, odpiranje
ponudb 7. 6. 2002 ob 12.30.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mleko in mlečni izdelki v skupni vrednosti 952.884,26 SIT.
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: mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost (skupna ocenjena pogodbena vrednost z DDV):
952.884,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
drobni
prehrambeni
artikli:
952.884,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002, Ob-69638.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67212.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Vrtec Beltinci
Št. 1-02
Ob-72942
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: anestezijski aparati – 5 kos; respiratorji – 4 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Draeger Slovenija d.o.o.,
Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
141,908.771,47 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1/02
Ob-72943
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: računalniška oprema; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
posameznega predračuna iz skupine
A1,…,A13, B.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. ECS EuroComputer Systems d.o.o.,
Motnica 7, 1236 Trzin, za skupino A13;
2. ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, za skupine A4,
A7, A8 in A9;
3. LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor, za skupine A1, A2, A3, A5,
A6 in B;
4. Marand Inženiring d.o.o., Podružnica
Maribor, Gospejna 14-16, 2000 Maribor,
za skupini A10 in A11.
7. Pogodbena
vrednost:
ECS:
1,632.099,97 SIT; ITS: 6,003.977,73 SIT;
Lancom: 23,876.850,32 SIT; Marand:
1,237.738,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
A1:
1,707.004,44
SIT;
1,333.758,96 SIT; A2: 8,819.522,94 SIT;
7,153.805,52 SIT; A3: 932.962,56 SIT;
834.069,60 SIT; A4: 1,434.656,60 SIT;
1,310.044,37 SIT; A5: 6,561.598,32 SIT;
5,867.719,54 SIT; A6: 2,475.405,12 SIT;
2,109.012,05 SIT; A7: 739.033,56 SIT;
659.625,76 SIT; A8: 3,942.687,59 SIT;
2,832.897,60 SIT; A9: 2,124.716,64 SIT;
1,201.410 SIT; A10: 785.862 SIT;
736.407,67 SIT; A11: 735.524,51 SIT;
501.330,82 SIT; A13: 1,748.307,43 SIT;
1,632.099,97 SIT; B: 6,578.484,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: skupina A12 se odda v skladu s prvo
točko 124. člena ZJN-1. V skupini B je bila
zahtevana kompatibilnost z naročnikovim
centralnim računalniškim sistemom, ki je zasnovan Compaq strežnikih.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-58986.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-72945
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska ul. 1,
2000 Maribor, tel. 02/450-01-00, faks
02/450-02-25.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: arhitekturne storitve – izdelava projektno tehnične dokumentacije za objekt
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok izvedbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d.,
Trg Brolo 12, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 12,500.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
odda podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,336.000 SIT in 8,340.000 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: 21. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infonet Kranj, d.o.o.,
Cesta talcev 39, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT z vključenim 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: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Št. 01/02
Ob-72944
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj,
tel.
04/20-82-000,
faks
04/20-26-718.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2 zobozdravniška stola za ZD Jesenice in 2 zobozdravniška stola za Zobno
polikliniko Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: strokovne zahteve in cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop a) Dentalia
d.o.o., Celovška 197, Ljubljana in sklop b)
Korum d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop a) 9,128
mio SIT in sklop b) 10,430 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop a) 10,430 mio SIT, 9,128 mio
SIT; sklop b) 12,119 mio SIT, 8,170 mio
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: 20. 6. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 031-08/02
Ob-73003
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Litija.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 10, Litija.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila, ki se bo skladno s tipizacijo
vozil GZS preuredilo v gasilsko vozilo s
cisterno GVC 24/50. Kraj dobave: Gasilski dom Litija, Ljubljanska 10, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ugotavlja, da je pravočasno prejel tri ponudbe, vendar je ob
vrednotenju ponudb ugotovil, da je bila prejeta samo ena pravilna ponudba za dobavo
podvozja, zato razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izdelavo gasilskega vozila ni uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo javni razpis ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Litija

Št. 091-2-22/02
Ob-72991
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava aplikativnih programskih paketov in postavitev informacijskega sistema za Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo.

Št. 3255-02
Ob-73051
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002 (datum
podpisa pogodbe).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izvedba ureditve sortirnega platoja
komunalnih odpadkov Neža.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– fiksnost cene: 10 točk,
– izkušnje z naročnikom: 5 točk,
– garancijska doba: 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Zasavje d.d. Trbovlje, Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 55,420.972,25
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 69,200.239,10 SIT brez DDV,
55,420.972,25 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o., Trbovlje
Št. 123
Ob-73079
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinj šol in vrtcev, kraj dobave:
– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,
1233 Dob,
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica,
– Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče,
– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, 1234 Mengeš,
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, 1235 Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/b,
1236 Trzin,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58/a, 1230 Domžale,
– Vrtec Domžale, Savska 3, 1230 Domžale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230
Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za Osnovno šolo Dob
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p.,Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
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6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Don don d.o.o.,
Laze 16, 4001 Kranj,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska
154,1000 Ljubljana,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Domžale:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Don don d.o.o.,
Laze 16, 4001 Kranj,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Vele d.d., Ljubljanska 64,
1230 Domžale,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje;
– za Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo:
1. meso: Likozar Iztok s.p. Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69,

10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Turnše
28, 1233 Dob,
12. sadni sokovi: Fructal d.d., Zovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Jurija Vege Moravče:
1. meso: Likozar Iztok s.p. Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Mir
d.d., Lackova 11, 9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Don don d.o.o.,
Laze 16, 4001 Kranj,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Sadiku Fari s.p., Turnše
28, 1233 Dob,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Vele d.d., Ljubljanska 64,
1230 Domžale,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Mengeš:
1. meso: Mir d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona,
3. mesni izdelki: Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur;
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Don don d.o.o.,
Laze 16, 4001 Kranj,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale;
– za Osnovno šolo Preserje pri Radomljah:
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1. meso: Likozar Iztok s.p. Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Pekarna Pečjak, Dolenjska 442, 1291 Škofljica,
14. čaji: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje;
– za Osnovno šolo Rodica:
1. meso: Likozar Iztok s.p. Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Pekarna Pečjak, Dolenjska 442, 1291 Škofljica,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
16. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale;
– za Osnovno šol Trzin:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
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3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. testenine: Pekarna Pečjak, Dolenjska 442, 1291 Škofljica,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Venclja Perka:
1. meso: Mir d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Črnuče,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
14. čaji: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje;
– za Vrtec Domžale:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,

7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje;
– za Vrtec Urša:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina Jenka 6, 4207
Cerklje,
3. mesni izdelki: Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale,
13. testenine: Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Rak s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število sprejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51217.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Skupnost osnovnih šol Domžale
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Št. 124
Ob-73097
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinj šol in vrtcev, kraj dobave:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Komenda Moste, Moste
40, 1218 Komenda,
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16/a, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje
22, 1242 Stahovica,
– Osnovna šola Šmartno, Šmartno 27/a,
1219 Laze v Tuhinju,
– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za Osnovno šolo Frana Albrehta:
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Mlinotest Peks
d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola;
– za Osnovno šolo Komenda Moste:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
14. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Marije Vere:
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
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5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c.
5,5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Mlinotest Peks
d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola;
– za Osnovno šolo Stranje:
1. meso: Likozar Iztok s.p. Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,
5. mleko: Vipava d.d., Vinarska c. 5,
5271 Vipava,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale,
13. čaji: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale,
14. zmrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
– za Osnovno šolo Šmartno:
1. meso: Likozar Iztok s.p., Trg Davorina
Jenka 6, 4207 Cerklje,
3. mesni izdelki: Mir d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Žito d.d. Šmartinska
154, 1000 Ljubljana,
9. slaščičarski izdelki: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
14. zmrznjena zelenjava: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
– za Osnovno šolo Toma Brejca:
3. mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,

6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d. Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Don don d.o.o.,
Laze 16, 4001 Kranj,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230
Domžale.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število sprejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51216.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 6. 2002.
Skupnost osnovnih šol Domžale
Št. 81/2002
Ob-73112
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6b,
2270 Ormož, faks 02/741-14-24, tel.
02/741-14-18.
3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena in
dosedanje izkušnje z dobaviteljem.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina - meso in mesni izdelki: Podplatnik d.o.o. Kerenčičev trg 7, 2270 Ormož.
2. skupina - mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče.
3. skupina - domača zelenjava: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj.
4. skupina - uvoženo sadje in zelenjava:
Mercator SVS Ptuj, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj.
5. skupina - kruh in pekovsko pecivo:
Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogozniška
cesta 2, 2250 Ptuj.
6. skupina - splošno prehrambeno blago: Petlja Ptuj d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj.
7. skupina - jajca konzumna: MM Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kavčič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci.
8. skupina - testenine domačega izvora
iz 8. jajc: MM Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci.
9. skupina - domače sadje: Mercator
SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
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1. skupina: 12,558.300 SIT;
2. skupina: 1,375.707 SIT;
3. skupina: 751.450 SIT;
4. skupina: 352.500 SIT;
5. skupina: 1,825.353 SIT;
6. skupina: 3,211.921,40 SIT;
7. skupina: 51.000 SIT;
8. skupina: 204.000 SIT;
9. skupina: 421.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 12,558.300 SIT;
2. skupina: 1,375.707 SIT, 1,267.339
SIT;
3. skupina: 751.450 SIT;
4. skupina: 352.500 SIT;
5. skupina: 1,925.700 SIT, 1,825.353
SIT;
6. skupina: splošno prehrambeno blago: 5,208.888,50 SIT, 3,211.921,40 SIT;
7. skupina: jajca konzumna: 63.000 SIT,
51.000 SIT;
8. skupina: 204.000 SIT;
9. skupina: 421.000 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: 21. 6. 2002.
Vzgojnovarstveni zavod Ormož

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. 34404-38/2001
Ob-72801
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800, e-mail: komunalna.direkcij@celje,si.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev ceste in pločnika skozi naselje Zagrad II. etapa/I. podetapa s cestno razsvetljavo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
in roki izvedbe. Izvajalec je izbran na osnovi
najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VOC, Vzdrževanje in
obnova cest Celje d.d., Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 54,674.487
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,708.329 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 3 za celoto.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,772.280 in 54,674.487 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65090.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Ob-72802
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00; faks
03/713-64-64; e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dograditev hodnika za
pešce ob LC 490022 Griže – Zabukovica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral nobenega
ponudnika zaradi dejstev, ki so se pojavili v
vmesnem času od objave javnega naročila
in kot taki bistveno vplivajo na izvedbo javnega naročila in s tem tudi na povečanje
vrednosti investicije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo se ne odda nobenemu ponudniku.
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: 19. 6. 2002.
Občina Žalec
Št. 558/02-6
Ob-72803
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Občina Dobrna,
Dobrna
19,
3204
Dobrna,
faks
03/780-10-50, faks 03/780-10-60, obcina.dobrna@siol.net.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev cest v Občini Dobrna, Občina Dobrna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti, d.o.o., Svržakova
ul. 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 49,049.685,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,209.597,48 SIT; 49,049.685,60
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: 30. 4. 2002.
Občina Dobrna
Št. 41405-00060/2002
Ob-72861
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava strešne kritine na objektih:
– OŠ Ivana Cankarja – podružnična
šola Košaki, Šentiljska 41a,Maribor,
– Vrtec Jadvige Golež, enota Ob gozdu, Ertlova ul. 3, Maribor,
– Vrtec Jožice Flander, enota Žvrgolišče, Fochova 51, Maribor,
– Vrtec Pobrežje, enota Grinič, Cesta
XIV. divizije 14/a, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Splošno kleparstvo in
krovstvo Mlakar Martin s.p., Tacenska c.
94, 1210 Ljubljana Šentvid za Osnovno
šolo Ivana Cankarja, podružnična šola Košaki; Granit d.d., Ljubljanska c. 69, 2310
Slovenska Bistrica za Vrtec Jadvige Golež
Maribor, enota ob gozdu; Splošno kleparstvo in krovstvo Mlakar Martin s.p., Tacenska c. 94, 1210 Ljubljana Šentvid za
Vrtec Jožice Flander Maribor, enota
Žvrgolišče; Trgovska obrtna zadruga
Prekmurka, Slomškova ul. 25, 9000
Murska Sobota za Vrtec Pobrežje, enota Grinič.
7. Pogodbena vrednost:
– 6,130.782 SIT (z DDV) za Osnovno
šolo Ivana Cankarja, podružnična šola
Košaki;
– 5,821.314 SIT (z DDV) za Vrtec Jadvige Golež, enota Ob gozdu;
– 791.217,50 SIT (z DDV) za Vrtec Jožice Flander, enota Žvrgolišče;
– 952.272 SIT (z DDV) za Vrtec Pobrežje, enota Grinič.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: Mlakar
Martin s.p. ne oddaja del podizvajalcem
pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Maribor;
5,821.314 SIT pri Vrtcu Jadvige Golež Maribor, enota Ob gozdu; Mlakar Martin s.p.
ne oddaja del podizvajalcem pri Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Žvrgolišče;
Prekmurka b.o. Murska Sobota ne oddaja
del podizvajalcem pri Vrtcu Pobrežje, enota Grinič.
9. Število prejetih ponudb: 9.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 7,388.064 SIT, 6,130,782 SIT za
Osnovno šolo Ivana Cankarja, podružnična
šola Košaki;
– 6,655.188 SIT, 5,821.314 SIT za
Vrtec Jadvige Golež Maribor, enota Ob
gozdu;
– 1,125.144 SIT, 791.217,50 SIT za
Vrtec Jožice Flander, enota Žvrgolišče;
– 1,365.984 SIT, 952.272 SIT za Vrtec
Pobrežje, enota Grinič.
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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00023/2002
Ob-72865
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in montaža plastičnih oken in senčil na objektih:
– OŠ Martina Konšaka, Prekmurska
67, Maribor,
– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4,
Maribor,
– OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15,
Maribor,
– Lutkovno gledališče Maribor, Rotovški trg 2, Maribor,
– Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčičeva 32, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Pekre, Bezjakova ul.19, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Poljane, Groharjeva 22, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Limbuš, Šolska ul. 25, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AJM d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, Pesnica.
7. Pogodbena vrednost: 12,156.810
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,588.271,99 SIT, 12,156.810
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 344-27/2002
Ob-72872
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja hodnika za pešce II. faza Obrež-Grabe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d.
7. Pogodbena vrednost: 19,176.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,516.129,22 SIT, 19,176.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Občina Ormož
Št. 17123-02-308/14-6-02
Ob-72874
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Centra za tujce,
Veliki Otok, in sicer: gradbeno obrtniška
dela, elektro instalacije in strojne instalacije.
Kraj izvedbe je objekt Centra za tujce,
Veliki otok pri Postojni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 9
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da ponudbe treh ponudnikov ne ustrezajo v celoti zahtevam predmetne razpisne
dokumetnacije, zato so bile le-te izločene
iz nadaljnje analize. Ostale ponudbe so pravilne in primerne. Naročnik je izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, izkušnje vodje del, finančno stanje
ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Anchi inženiring d.o.o.,
Bistriška c. 99, 2319 Poljčane.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 106,020.459,26 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo pod-

izvajalcev, in sicer v višini 51,07% od skupne ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 130,521.109,28 SIT brez DDV,
106,020.459,26 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64938.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 34404-0006/01
Ob-72933
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste št. 372340 Boštanj-Grahovica-Križišče/IV. in V. faza (odsek Simert-Brezovec).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje d.o.o. Boštanj,
Dol. Boštanj 138, 8294 Boštanj.
7. Pogodbena
vrednost:
30,958.420,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,286.053,20 SIT, 30,958.420,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Sevnica
Št. 41405-00058/2002 0400 01 Ob-72950
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova fasade na objektih Osnovna šola Bratov Polančičev,
Prešernova ul. 19, Maribor, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska
10, Maribor, Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 15,
Maribor in Vrtec Koroška vrata-enota Kosarjeva, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GPM Ivan Štrukelj,
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s.p., Mariborska 33, 2314 Zg. Polskava
za Osnovno šolo Bratov Polančičev; GP
Granit, d.d., Ljubljanska 69, 2310 Slovenska Bistrica za Osnovno šolo Prežihovega
Voranca; Peter Lamut, s.p., Ob potoku 26,
2352 Selnica ob Dravi za Osnovno šolo
Maksa Durjave; Peter Lamut, s.p., Ob potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi za objekt
Zveza prijateljev mladine Maribor; Peter Lamut, s.p., Ob potoku 26, 2352 Selnica ob
Dravi za Vrtec Koroška vrata-enota Kosarjeva.
7. Pogodbena vrednost: 9,048.374,40
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Bratov Polančičev; 8,724.169,20 SIT (z DDV) za Osnovno šolo Prežihovega Voranca; 896.045,70
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Maksa Durjave; 1,319.678,25 SIT (z DDV) za objekt
Zveze
prijateljev
mladine
Maribor;
524.166,30 SIT (z DDV) za Vrtec Koroška
vrata-enota Kosarjeva.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 1,809.674 SIT
pri Osnovni šoli Bratov Polančičev;
3,489.667 SIT pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca; 180.000 SIT pri Osnovni šoli
Maksa Durjave; 395.903 SIT pri objektu
Zveza prijateljev mladine Maribor; 104.833
SIT pri Vrtcu Koroška vrata-enota Kosarjeva.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,301.374,94 SIT, 9,048.374,40
SIT za Osnovno šolo Bratov Polančičev;
12,506.685,32 SIT, 8,724.169,20 SIT za
Osnovno šolo Prežihovega Voranca;
1,355.856 SIT, 896.045,70 SIT za Osnovno šolo Maksa Durjave; 2,528.100 SIT,
1,319.678,25 SIT za objekt Zveza prijateljev mladine Maribor; 922.389,30 SIT,
524.166,30 SIT za Vrtec Koroška vrata-enota Kosarjeva.
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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405-00068/2002 0400 01 Ob-72957
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija rezervoarjev in
opreme za skladiščenje in uporabo kurilnega olja v objektih Osnovna šola Draga Kobala, Tolstojeva 3, Maribor, Vrtec
Tezno-enota Mehurčki, Janševa 3, Maribor, Vrtec Studenci-enota Radvanje, Grizoldova 3, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EKO TEH, Pavel Jankovec, s.p., Polhov Gradec 46/a, 1355 Polhov Gradec za Osnovno šolo Draga Kobala, za Vrtec Tezno-enota Mehurčki in za Vrtec Studenci-enota Radvanje.
7. Pogodbena vrednost: 2,209.800 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Draga Kobala;
1,751.400 SIT (z DDV) za Vrtec Tezno-enota Mehurčki; 1,401.000 SIT (z DDV) za Vrtec Studenci-enota Radvanje.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 154.686 SIT pri
Osnovni šoli Draga Kobala; 122.598 SIT
pri Vrtcu Tezno-enoto Mehurčki; 98.070 SIT
pri Vrtcu Studenci-enota Radvanje.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,651.760 SIT, 2,209.800 SIT za
Osnovno šolo Draga Kobala; 2,101.680
SIT, 1,751.400 SIT za Vrtec Tezno-enotaMehurčki; 1,681.200 SIT, 1,401.000 SIT
za Vrtec Studenci-enota Radvanje.
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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,
Maribor
Št. 41405-00061/2002 0400 01 Ob-72958

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova talnih oblog v objektih Osnovna šola Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor, Osnovna šola Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor,
Osnovna šola Tabor II, Klinetova 18,
Maribor, Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, Maribor, Vrtec Studenci, Groharjeva 22, Maribor, Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor za
Osnovno šolo Borisa Kidriča; Rebellion,
d.o.o., Meljska cesta 37, 2000 Maribor za
Osnovno šolo Tabor I; Sortima, d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor za
Osnovno šolo Tabor II; Tiko, d.o.o., Novogoriška ulica 20, 2204 Miklavž za Vrtec
Ivana Glinška; Aktual, d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 27, 2000 Maribor za
Vrtec Studenci; Tiko, d.o.o., Novogoriška
ulica 20, 2204 Miklavž za Vrtec Otona
Župančiča.

7. Pogodbena vrednost: 4,512.438
SIT (z DDV) za Osnovno šolo Borisa Kidriča; 4,119.313,97 SIT (z DDV) za Osnovno
šolo Tabor I; 263.640 SIT (z DDV) za
Osnovno šolo Tabor II; 298.260 SIT (z DDV)
za Vrtec Ivana Glinška; 308.160 SIT (z DDV)
za Vrtec Studenci; 309.600 SIT (z DDV) za
Vrtec Otona Župančiča.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,377.065 SIT pri
Osnovni šoli Borisa Kidriča; ponudnik Rebellion ne oddaja del podizvajalcem pri
Osnovni šoli Tabor I; 255.731 SIT pri
Osnovni šoli Tabor II; ponudnik Tiko, d.o.o.,
Miklavž, ne oddaja del podizvajalcem pri
Vrtcu Ivana Glinška; ponudnik Aktual, d.o.o.,
Maribor, ne oddaja del podizvajalcem pri
Vrtcu Studenci; ponudnik Tiko, d.o.o., Miklavž, ne oddaja del podizvajalcem pri Vrtcu
Otona Župančiča.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,288.277,20 SIT, 4,512.438 SIT za
Osnovno šolo Borisa Kidriča; 5,725.632
SIT, 4,119.313,97 SIT za Osnovno šolo
Tabor I; 318.026,40 SIT, 263.640 SIT za
Osnovno šolo Tabor II; 413.587,20 SIT,
298.260 SIT za Vrtec Ivana Glinška;
452.563,20 SIT, 308.160 SIT za Vrtec Studenci; 429.312 SIT, 309.600 SIT za Vrtec
Otona Župančiča.
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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,
Št. 41405-00059/2002
Ob-72959
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova sanitarij v objektih Osnovna šola Malečnik, Malečnik 10, Maribor, Osnovna šola Slave
Klavore, Štrekljeva 31, Maribor, Osnovna šola Angela Besednjaka, Celjska ul.
11, Maribor, Osnovna šola Janka Padežnika, Iztokova 6, Maribor, Osnovna
šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš, Vrtec Ivana Glinška,
Gledališka 6, Maribor, Vrtec Borisa
Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor in Vrtec Pobrežje, Cesta XIV.divizije 14/a,
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Muraus Boris, s.p.,
Ulica Roberta Kukovca 21, 2000 Maribor,
za Osnovno šolo Malečnik; Gradbeništvo

Stran

4724 / Št. 55-56 / 28. 6. 2002

Ivan Štrukelj, s.p., Mariborska 33, 2314
Zg. Polskava, za Osnovno šolo Slave Klavore; Gradbeništvo Ivan Štrukelj, s.p., Mariborska 33, 2314 Zg. Polskava, za Osnovno šolo Angela Besednjaka; Muraus Boris,
s.p., Ulica Roberta Kukovca 21, 2000 Maribor, za Osnovno šolo Janka Padežnika;
Trgograd, d.o.o., Heroja Nandeta 37, Maribor, za Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš; Tomana, s.p., Cerkvenjak 13, 2236
Cerkvenjak, za Vrtec Ivana Glinška; Muraus Boris, s.p., Ulica Roberta Kukovca 21,
2000 Maribor, za Vrtec Borisa Pečeta;
Muraus Boris, s.p., Ulica Roberta Kukovca 21, 2000 Maribor, Vrtec Pobrežje.
7. Pogodbena vrednost: 9,628.116 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Malečnik;
6,091.321,20 SIT (z DDV) za Osnovno šolo Slave Klavore; 18,557.676 SIT (z DDV)
za Osnovno šolo Angela Besednjaka;
10,325.368,80 SIT (z DDV) za Osnovno
šolo Janka Padežnika; 7,142.202,60 SIT
(z DDV) za Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš; 395.520 SIT (z DDV) za Vrtec Ivana
Glinška; 8,734.764 SIT (z DDV) za Vrtec
Borisa Pečeta; 6,870.918 SIT (z DDV) za
Vrtec Pobrežje.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,888.435 SIT pri
Osnovni šoli Malečnik; 1,827.396 SIT pri
Osnovni šoli Slave Klavore; 8,350.954 SIT
pri Osnovni šoli Angela Besednjaka;
3,097.610 SIT pri Osnovni šoli Janka Padežnika; 2,142.661 SIT pri Osnovni šoli Rada
Robiča Limbuš; pri Vrtcu Ivana Glinška ni podizvajalcev; 2,620.429 SIT pri Vrtcu Borisa
Pečeta; 2,061.275 SIT pri Vrtcu Pobrežje.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,847.086 SIT, 9,628.116 SIT
za Osnovno šolo Malečnik; 9,219.465,60
SIT, 6,091.321,20 SIT za Osnovno šolo
Slave Klavore; 26,954.914,80 SIT,
18,557.676 SIT za Osnovno šolo Angela
Besednjaka;
13,817.750,40
SIT,
10,325.368,80 SIT za Osnovno šolo Janka Padežnika; 10,228.951,20 SIT,
7,142.202,60 SIT za Osnovno šolo Rada
Robiča Limbuš; 1,099.183,20 SIT,
395.520 SIT za Vrtec Ivana Glinška;
13,437.777,60 SIT, 8,734.764 SIT za Vrtec Borisa Pečeta; 12.721.781,22 SIT,
6,870.918 SIT za Vrtec Pobrežje.
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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mesna uprava
Ob-72987
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
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3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
gradnji plinovodnega omrežja in prključkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok.
Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
točke 5., 6. in 7. razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo diskontirano ponudbeno vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik VGP, d.d.,
Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cenik po popisu del je sestavni del pogodbe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 383,919.770 SIT brez DDV,
247,466.324 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-72988
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: strojna dela pri
gradnji plinovodnega omrežja in priključkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok.
Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
točke 5., 6. in 7. razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo diskontirano ponudbeno vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: cenik po popisu del je sestavni del pogodbe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,542.330 SIT brez DDV,
103,335.495,70 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-72999
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje v imenu
Mestne občine Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-310.
3. Datum izbire: 31. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Kanal Leskovec – Trnovlje, II. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80 %,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Oba ponudnika sta na osnovi objavljenih
pogojev, meril in kriterijev dosegla enako
število točk, to je 103 točke. Naročnik je
zaradi tega izbral cenejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Laška
vas 20, 3220 Štore.
7. Pogodbena
vrednost:
118.831.691,04 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
119,897.105,70
SIT,
118,831.391,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 32-33 z dne
12. 4. 2002, Ob-67111.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
Ob-73000
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje po pooblastilu investitorja Občine Vojnik.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: čistilna naprava Nova
cerkev, I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ustrezanje ponudbe administrativnim in tehničnim pogojem in najnižja cena.
Izbrani ponudnik je ustrezal administrativnim in tehničnim pogojem in je ponudil
najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 82,550.290
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 45% Hydrotech, Slovaška, in Nivo Koing, d.o.o., Mariborska
cesta 86, Celje, za ključavničarska dela,
elektriko in hidromehansko opremo in 2%
Verhovšek Silvester, s.p., Maistrova 2,
3230 Šentjur, za krovska in kleparska dela.
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9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 94,257.832 SIT, 72,754.245 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002, Ob-67648.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Celje
Ob-73001
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje,
tel.
03/42-50-300,
faks
03/42-50-310.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovoda v Tkalski in Brodarjevi ulici v Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Izbrani ponudnik je na osnovi objavljenih
pogojev, meril in kriterijev dosegel najvišje
število točk, to je 105,10 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Žveplan, d.o.o.,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 26,331.180
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,251.318 SIT, 26,331.180 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: odprti postopek, Uradni list RS, št. 36-37 z dne
26. 4. 2002, Ob-68022.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Celje
Št. 5/02-06
Ob-73011
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. naslov: obcina.turnisce@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Občini Turnišče – IV. faza – naselje Renkovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 88 točk, plačilni pogoji – 2 točki, garancijski rok – 5 točk,
reference – 5 točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd d.o.o., Gradbeno podjetje, Hotiza 142/a, 9220 Lendava.
7.
Pogodbena
vrednost:
157,616.864,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
169,372.133,64
SIT
–
157,616.864,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Občina Turnišče
Št. 344-04-1/2002-1962
Ob-73052
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov
naročnika:
tel.
07/39-39-281.
3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacije in preplastitve
lokalnih cest na območju Mestne občine Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto d.d.
7. Pogodbena vrednost: 18,237.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,870.920 SIT, 18,237.840 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: 21. 6. 2002.
Mestna občina Novo mesto
Št. 05/02
Ob-73138
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
CEP-TEŠ IV.C faza, kraj izvedbe Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se zaključi
brez dodelitve, ker so bile vse ponudbe
nepravilne!
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: 21. 6. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 04/02
Ob-73139
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
CEP-TEŠ IV.B faza, kraj izvedbe Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se zaključi
brez dodelitve, ker so bile vse ponudbe
nepravilne!
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: 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: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 06/02
Ob-73140
1. Naročnik: Komunalno Podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
TEŠ-TUŠ I. faza, kraj izvedbe Šoštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se zaključi
brez dodelitve, ker so bile vse ponudbe
nepravilne!
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: 21. 6. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
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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. 022-1-4/02-6
Ob-72795
1. Naročnik: Občina Hrpelje-Kozina.
2. Naslov naročnika: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
tel. 05/680-01-50, faks 05/680-01-80.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz
osnovnošolskih otrok v Občini Hrpelje-Kozina, v šol. l. 2002 /2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
Razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: previsoka cena ponudnikov.
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: 6.
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: Uradni list RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68395.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68395.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2002.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 01/02
Ob-72845
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Območna enota Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-77-200.
3. Datum izbire: 10. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
poslovnih prostorov v poslovni stavbi Miklošičeva 24 in poslovnih stavbah na
izpostavah Domžale, Kamnik, Grosuplje
in Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji in reference. Izbrani ponudnik je dosegel največje
število točk in je s tem njegova ponudba
ekonomsko najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za poslovno stavbo v Ljubljani, Miklošičeva 24, Fit varovanje Ljubljana d.d., za poslovne stavbe na izpostavah
pa Varnost Ljubljana d.d.
7. Pogodbena vrednost: za Miklošičevo 24 - 6,000.768 SIT letno z DDV za izpo-
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stavo Domžale 144.000 SIT z DDV, Idrijo
172.800 SIT z DDV, Kamnik 144.000 SIT z
DDV in Grosuplje 172.800 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: jih ni.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,586.848 SIT letno in 6,000.768
SIT letno z DDV za Miklošičevo 24 in izpostave: Domžale 316.800 SIT in 144.000
SIT Grosuplje 288.000 SIT in 172.800 SIT,
Kamnik 316.800 SIT in 144.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002, Št. 01/02.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 6. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ljubljana
Št. 2107/02
Ob-72853
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah
elektroenergetskih vodov na področju
Elektro Ljubljana, d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnike
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– reference dejanskega izvajalca (15%
delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Področje DE Elektro Ljubljana okolica+Ljubljana mesto:
Vido Pirš, s.p., Gozdarstvo PIRŠ, Zg.
Tuhinj 9, 1219 Laze,
Elektro mreža Janez Strojinc, s.p., Gubčeva 12, 8210 Laško,
Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta 96,
1410 Zagorje;
Področje DE Elektro Novo mesto:
Vido Pirš, s.p., Gozdarstvo PIRŠ, Zg.
Tuhinj 9, 1219 Laze,
Elektro mreža Janez Strojinc, s.p., Gubčeva 12, 8210 Laško;
Področje DE Elektro Trbovlje:
Vido Pirš, s.p., Gozdarstvo PIRŠ, Zg.
Tuhinj 9, 1219 Laze,
Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta 96,
1410 Zagorje;
Področje DE Elektro Kočevje:
Elektro mreža Janez Strojinc, s.p., Gubčeva 12, 8210 Laško,
Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta 96,
1410 Zagorje.
7. Pogodbena vrednost:
Področje DE Elektro Ljubljana okolica+Ljubljana mesto:
Vido Pirš, s.p.

v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/3 od 29,754.000 SIT
(brez DDV),
Elektromreža Janez Strojinc, s.p.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/3 od 29,754.000 SIT
(brez DDV),
Edupps, d.o.o.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/3 od 28,124.560 SIT
(brez DDV);
Področje DE Elektro Novo mesto:
Vido Pirš, s.p.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 30,816.000 SIT
(brez DDV),
Elektromreža Janez Strojinc, s.p.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 30,816.000 SIT
(brez DDV);
Področje DE Elektro Trbovlje:
Vido Pirš, s.p.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 23,400.000 SIT
(brez DDV),
Edupps, d.o.o.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 22,376.000 SIT
(brez DDV);
Področje DE Elektro Kočevje:
Elektromreža Janez Strojinc, s.p.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 7,020.000 SIT (brez
DDV),
Edupps, d.o.o.
v sk. ponudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od 5,989.440 SIT (brez
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12 ponudb,
in sicer 5 nepravilnih in 7 pravilnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Področje DE Elektro Ljubljana okolica+Ljubljana mesto: 34,048.000 SIT (brez
DDV), 28,124.560 SIT (brez DDV);
Področje DE Elektro Novo mesto:
30,816.000 SIT (brez DDV), 25,398.000
SIT (brez DDV);
Področje
DE
Elektro
Trbovlje:
32,500.000 SIT (brez DDV), 22,376.000
SIT (brez DDV);
Področje DE Elektro Kočevje: 7,020.000
SIT (brez DDV), 5,220.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 28. 6. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 44/1748/2002
Ob-72871
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev
aneksa k osnovni pogodbi z dne 22. 10.
1999 za izdelavo projektne dokumentacije za objekt RTP 400/110 kV Krško z
razpletom daljnovodov.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na osnovi 110. člena ZJN-1,
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d. Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,624.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,624.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1/2002
Ob-72986
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova elektroopreme na črpališčih in čistilni napravi odpadne vode Javnega podjetja
Vodovod-Kanalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijska doba, rok dokončanja razpisanih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arba plus d.o.o., Pot v
Smrečje, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
26,023.935,10 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,251.514 SIT (brez DDV) in
26,023.935,10 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 05/02
Ob-73009
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija 6,3 KV opreme 2BBA in BCA (1A,
zap. št. 27).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo ni bilo oddano, naročnik je ovrednotil vse ponudbe kot
nepravilne.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /

Št.

55-56 / 28. 6. 2002 / Stran 4727

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.
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: 24. 6. 2002.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 27/02
Ob-73010
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obratovalni
monitoring emisije škodljivih snovi v
zrak (1 A, zap. št. 12).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro inštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljan.
7. Pogodbena vrednost: 21,955.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena.
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: 24. 6. 2002.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 17123-02-308/0-02
Ob-73055
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je izbira izvajalca za strokovne in svetovalne storitve, in sicer:
– za sklop 1: objekt Azilni dom,
– za sklop 2: objekt Center za tujce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
sta ponudbi pravilni. Naročnik je za posamezen sklop izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala
merilom: cena, strokovna priporočila, kadri
in finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za oba sklopa: objekt Azilni dom - Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 29,700.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer:
– za sklop 1 v višini 25,3% od skupne
ponudbene vrednosti;
– za sklop 2 v višini 11,1% od skupne
ponudbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 28,975.000 SIT brez DDV,
18,900.000 SIT brez DDV;
– za sklop 2: 21,375.000 SIT brez DDV,
10,800.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002,
Ob-63757.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-308/108-01
Ob-73056
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.
3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je izvedba generalne obnove helikopterja AB-412 S5-HPA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
sta ponudbi pravilni in primerni. Naročnik je
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena in
finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Agusta Aerospace services A.A.S. s.a. Liege Airport B-4460 Grace-Hollogne Belgija.
7. Pogodbena vrednost: 2,065.000
USD brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,283.870,60 USD brez DDV,
2,065.000 USD brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3-4 z dne 18. 1. 2002,
Ob-62562 in v Uradnem listu RS, št. 13 z
dne 15. 2. 2002, Ob-64162.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101-102 z dne 14. 12.
2001, Ob-60611.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 6. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Podelitev koncesij

Št. 120160/2002
Ob-72833
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/96, 11/97, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00) in 22. člena
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “Javna razsvetljava“ (Uradni vestnik Občine Trzin, št.
3/02) objavlja Občina Trzin, Oddelek za
gospodarske javne službe
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “javna
razsvetljava“
I. Koncedent: Občina Trzin.
II. Naslov koncedenta: 1236 Trzin, Mengeška cesta 9.
III. Predmet koncesije: opravljanje obvezne gospodarske javne službe “javna razsvetljava“, ki obsega:
1. zamenjava svetilk in sijalk,
2. zamenjava drogov javne razsvetljave,
3. popravilo oziroma menjava sestavnih
delov,
4. čiščenje in redno vzdrževanje oziroma obnova in vzdrževalna dela na drogovih
javne razsvetljave,
5. redni tedenski pregled delovanja objektov in naprav JR,
6. intervencije na objektih in napravah
javne razsvetljave,
7. vodenje katastra in kontrolne knjige,
8. izvedba novoletne okrasitve v skladu
s sprejetim programom občine,
9. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave,
10. daje soglasje v zvezi z javno razsvetljavo,
11. druge storitve, ki jih določa zakon ali
izvršilni predpis.
IV. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za
območje celotne Občine Trzin,
b) količinsko: storitve koncesije se zagotavljajo za vso javno razsvetljavo – omrežje,
svetila in prižigališča ter drugo opremo, vezano za normalno delovanje JR,
c) Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
5 let.
V. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, Jorg K. Petrovič,
tel. 01/564-45-44.
b) Čas, v katerem se lahko, na vložišču
Občine Trzin, ob predhodnem plačilu zneska iz tč. VI/c, prevzame razpisno dokumentacijo: ponedeljek od 8. do 14. ure,
sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 18.
ure, petek od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (v ceni je vključen DDV), plačilo na podlagi računa ob
predhodnem posredovanju podatkov (firma,
naslov, davčna št., davčni zavezanec) na
TRR 01000-0100001845.
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VI. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 16. 8. 2002 do 13. ure
b) V primeru pošiljanja po pošti mora
ponudba, do roka določenega v točki VII
prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, s pripisom “Prijava na javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe “Javna razsvetljava – Ne odpiraj“.
VII. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 8. 2002 ob 8. uri,
v sobi št. 2/I Občine Trzin.
VIII. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe ter dobro izvedbo pogodbenih obveznosti če so zahtevana: bančna garancija.
IX. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 7. člena Odloka o
pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “Javna razsvetljava“
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 03/02), in
sicer:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije,
2. da zaposluje najmanj eno osebo s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje
tehnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v elektrotehnični
stroki,
3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj
IV. stopnjo strokovne izobrazbe elektro-tehnične ali druge ustrezne smeri,
4. da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih priprav,
5. da razpolaga z ustreznimi delovnimi
prostori,
6. da zagotavlja strokovno in kadrovsko
sposobnost za vodenje katastra javne službe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe povzroči tretji osebi, državi ali
občini,
8. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času,
9. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika,
10. da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
X. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 11. 2002. Koncedent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb z izdajo Upravne odločbe na podlagi prvega odstavka 1. točke
144. člena ZUP.
XI. Merila za ocenitev ponudbe: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
XII. Morebitne druge informacije: v primeru, da se v določenem času ne bo prijavil noben kandidat, bo koncedent razpis
ponovil.
XIII. Ponudba mora biti popolna, imeti
mora vse zahtevane elemente iz javnega

razpisa in razpisne dokumentacije tudi glede določil o pogojih, ker bo v nasprotnem
primeru izločena iz nadaljnje obravnave kot
nepopolna.
XIV. Občina Trzin si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
XV. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
XVI. Datum odposlane zahteve za objavo: 17. 6. 2002
Občina Trzin
Oddelek za gospodarske javne službe

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
Ob-73199
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del pri adaptaciji prostorov stare
vojašnice v Škofji Loki za potrebe Zgodovinskega arhiva Ljubljana - enota Škofja Loka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, predvidoma 1. 8. 2002,
dokončanje 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Heleni Oblak, dodatne informacije Gregor Vrhunec tel. 031/302-199.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 6. 2002
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 4.000 SIT je nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o. 07000-0000030645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 7. 2002 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lokainvest d.o.o., Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 7. 2002 ob 11. uri v prostorih
Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila po mesečnih situacijah 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): izvajalska pogodba z glavnim 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: skladno z določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
rok o sprejemu ponudbe je 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 65%
ponudbena cena, 15% rok izvedbe del, 10%
garancijski roki, 10% potrjene reference s
področja izvedbe del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na razpolago na podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka (Obvezna
predhodna najava).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 6. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo

Javni razpisi
Ob-72974
Glede na Finančni memorandum za program PHARE 2001 Ekonomska in socialna
kohezija – SI0106.01 “Krepitev Slovenije na
lokalni ravni“, na podlagi Zakona javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
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), na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/91, 23/96,
64/01), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št.
5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94,
38/94, 69/98), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01) in Sklepov Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi z dne 17. 7. 2001
(št. priglasitve 0002-5022860-2001 in
0003-5022860-2001), Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
donacijske sheme “Krepitev Slovenije
na lokalni ravni”, Sklop A – Socialna
vključenost
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1. Sklicna številka razpisa: SI0106.01.
2. Program in viri financiranja: PHARE
Nacionalni program 2001 – Ekonomska in
socialna kohezija, donacijska shema “Krepitev Slovenije na lokalni ravni”, Sklop A –
Socialna vključenost, SI0106.01, in Proračun Republike Slovenije, programi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
3. Narava aktivnosti, geografsko območje in trajanje projekta
(a) Kratek opis načrtovanih aktivnosti:
Namen razpisa je aktivno reševanje brezposelnosti (aktiviranje neuporabljenih virov)
kot tudi zmanjševanje strukturne in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti. Na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja bodo predlagani projekti zagotavljali
usposabljanje zaposlenih, ki se ukvarjajo z
razvojem človeških virov v regijah, podjetjih
in izobraževalnih institucijah, o načrtovanju
in izvajanju projektov razvoja človeških virov, ter omogočili brezposelnim in zaposlenim osebam (zlasti iz sektorjev, ki se prestrukturirajo) izboljšati znanja, spretnosti in
sposobnosti s pomočjo pridobitve javno veljavne poklicne ali strokovne izobrazbe ter
certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Na ta način bodo predlagani projekti
usmerjeni v preprečevanje in boj proti brezposelnosti, preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti tako moških kot žensk, podporo
poklicni integraciji zlasti mladih iskalcev prve zaposlitve in omogočanju reintegracije
dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
(b) Geografsko območje:
Predlagani projekti morajo biti namenjeni ciljnim skupinam oseb, ki imajo stalno
bivališče in/ali so zaposlene na katerem izmed območij s posebnimi razvojnimi problemi v Sloveniji. Območja s posebnimi razvojnimi problemi so določena v skladu z
merili iz “Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila) (Ur. l. RS, 59/00).
V okviru zgoraj navedenih območij bodo
prioriteto za pridobitev donacije imeli predlogi projektov, ki bodo namenjeni ciljnim
skupinam iz:
– območij z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti,
– območij s sektorji, ki se prestrukturirajo (tekstilna/oblačilna industrija, usnjarska/obutvena industrija, lesno-predelovalna industrija, papirna industrija, kovinska industrija in rudarstvo, gradbeništvo in prosto-carinske prodajalne),
– območij z nadpovprečnim deležem posameznih ciljnih skupin.
(c) Trajanje projekta: največ 12 mesecev.
Podrobnejše informacije so na voljo v
“Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
4. Višina celotnega razpisanega zneska
Višina celotnega razpisanega zneska je
2,568.000 EUR. Celotni znesek je sestavljen iz sredstev Phare v višini 1,925.000
EUR (75%) in iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 643.000 EUR (25%).
5. Višina sredstev, ki bodo lahko dodeljena iz donacijske sheme:
(a) minimalna višina donacije za posamezen projekt: 66,667 EUR (minimalen delež Phare sredstev: 50.000 EUR),

(b) maksimalna višina donacije za posamezen projekt: 266,667 EUR (maksimalen
delež Phare sredstev: 200.000 EUR),
(c) največji delež stroškov projekta, ki se
lahko pokrije s sredstvi donacije: 75% vseh
upravičenih stroškov; če je prejemnik pomoči zasebno podjetje, se lahko maksimalna višina donacije zniža glede na velikost
prejemnika pomoči in vrsto predlaganega
projekta.
Podrobnejše informacije so na voljo v
“Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
6. Največje možno število dodeljenih donacij: dodeljenih bo največ 38 donacij.
Pogoji za pridobitev sredstev iz donacijske sheme
7. Ustreznost: kdo se lahko prijavi
Na razpis za pridobitev donacijskih sredstev se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je neprofitna organizacija ali profitna organizacija, ki iz pridobljene donacije
ne bo ustvarjala dobička; nevladna organizacija; javna institucija, registrirana za dejavnosti s področja razvoja človeških virov;
– da ima sedež v Republiki Sloveniji. Morebitni partnerji pri izvedbi prijavljenega projekta imajo lahko sedež v Sloveniji ali kateri
od EU/Phare držav;
– da bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projektov in se ne bo pojavljal v vlogi posrednika;
– da razpolaga s trajnimi in zadostnimi
finančnimi sredstvi, ki bodo zagotovila nemoteno delovanje in obstoj prijavitelja med
izvajanjem projekta ter po potrebi omogočila sofinanciranje projekta;
– da ima izkušnje in lahko dokaže sposobnost vodenja aktivnosti večjega obsega,
podobne obsegu projekta, ki ga prijavitelj
prijavlja na razpis.
Objava rezultatov izbirnega postopka
8. Predvideni datum objave rezultatov
izbirnega postopka za dodelitev sredstev:
november 2002.
Kriteriji za izbor
9. Kriteriji za izbor
Vloge bo pregledala in ocenila izbirna
komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izbirni komisiji bodo lahko pomagali tudi zunanji strokovnjaki. Vse vloge
bodo ocenjene na podlagi naslednjih kriterijev: (1) popolnost vloge, (2) ustreznost prijaviteljev, partnerjev in projektov, (3) evaluacija kvalitete vlog in evaluacija predvidenih
stroškov. Natančnejše informacije so navedene v poglavju 2.3 “Evaluacija in izbor vlog”
v “Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
Navodila za prijavo
10. Način prijave na razpis in podatki, ki
jih je potrebno navesti
Vloga na razpis mora biti oddana na standardnem prijavnem obrazcu, ki je priložen
“Navodilom prijaviteljem” (glej točko 12). Prijavitelji morajo pri izpolnjevanju prijavnega
obrazca natančno upoštevati njegovo obliko
in ustrezna navodila. Vsaka vloga na razpis
mora vsebovati eno podpisano originalno prijavnico, s parafiranimi stranmi celotnega prijavnega obrazca in vseh prilog, ter šest kopij
prijavnega obrazca in prilog. Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi v elektronski obliki
na računalniški disketi. Dodatna dokumentacija mora biti v dveh izvodih.
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11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 23.
septembra 2002 ob 12. uri. Vloge, prispele
po tem roku, bodo zavrnjene, tudi v primeru, da je na poštnem žigu označen datum
oddaje vloge na pošto pred navedenim rokom.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije v zvezi s tem razpisom so navedene v “Navodilih prijaviteljem”,
ki so skupaj z razpisom objavljena na spletnih
straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/evropski_socialni_sklad.htm “Navodila prijaviteljem” so na zahtevo dostopna tudi
v tiskani obliki na Ministrstvu za delo družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Božica Matič, e-pošta:
bozica.matic@gov.si, tel. 01/487-37-46, faks
01/478-34-93.
Prijavitelji lahko morebitna vprašanja
v zvezi z razpisom pošljejo po elektronski pošti (z navedbo sklicne številke
objave razpisa iz točke 1) na naslov
bozica.matic@gov.si. Prijavitelji so vabljeni, da redno obiskujejo zgoraj navedene
spletne strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, kjer jim bodo do zaključka prijavnega roka na voljo tudi najpogostejša vprašanja v zvezi z razpisom in
odgovori nanje.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-72976
In accordance with the Financing Memorandum on the PHARE 2001 Programme
– Economic and Social Cohesion,
SI0106.01 “Strengthening Slovenia at the
Local Level“, referring to the Public Finance
Act (OG RS, No. 79/99, 124/00, 79/01),
Budget of the Republic of Slovenia for 2002
(OG RS, No. 103/01), Act on Implementation of the Budget of the Republic of Slovenia for 2002 and 2003 (OG RS, No.
103/01), referring to the Organisation and
Financing of Education Act (OG RS, No.
12/91, 23/96, 64/01), Employment and
Insurance Against Unemployment Act (OG
RS, No. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94,
38/94, 69/98), Regulation on Implementation of the Active Employment Policy Measures (OG RS, No. 64/01), and the State Aid
Commission Decisions of 17 July 2001 (Notification No. 0002-5022860-2001 and
0003-5022860-2001) The Ministry of Labour, Family and Social Affairs issues the following
Call for Proposals
for Grant Scheme “Strengthening
Slovenia at the Local Level” Lot A –
Social Inclusion
1. Publication reference: SI0106.01.
2. Programme and financing source:
PHARE National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion, Grant Scheme
“Strengthening Slovenia at the Local Level”, Lot A – Social Inclusion, SI0106.01,
and Slovene National Budget, programmes
of the Ministry of Labour, Family and Social
Affairs and the Ministry of Education, Science and Sport.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(a) Short description of planned activities
The priority issue of the project is focused on active solving of unemployment
(activating unutilised resources) as well as
reducing structural and preventing long-term
unemployment. In the field of human resource development and employment the
proposed projects are to provide the HRD
staff from regions, enterprises and educational institutions with training on HRD planning and implementation and to enable the
unemployed and employed persons (particularly from sectors facing restructuring) to
improve their knowledge, skills and competencies by acquiring vocational or technical
education titles and vocational certificates.
Consequently, the proposed projects shall
aim to combat or prevent unemployment, to
prevent both women and men from moving
into long-term unemployment, to support
occupational integration of persons searching for their first job, and to facilitate the
reintegration of the long-term unemployed
into the labour market.
(b) Geographical area:
Proposed projects must be focused on
target groups of persons with a permanent
residence and/or place of work in Slovenian areas with special development problems. These areas have been identified according to the criteria stipulated in the “Decree on Values of Criteria for Determining
Areas with Special Development Problems
and Determining Municipalities Fulfilling
These Criteria” (OG RS, 59/00).
Within the above areas, priority will be
given to project proposals focused on target groups from:
– Areas with above average unemployment rates,
– Areas with sectors facing restructuring
(textile/clothing industry, leather/footwear
industry,
wood-processing
industry,
paper-processing industry, metal industry &
mining, construction and duty-free shops),
– Areas with above average representation of specific target groups.
(c) Maximum project duration: 12
months.
For details, see the “Guidelines for Applicants” referred to in item 12.
4. Overall amount available for this Call
for Proposals
The overall amount available for this Call
for Proposals is EUR 2.568.000. The overall amount is composed of Phare funds in
the sum of EUR 1.925.000 (75%) and of
national public funds in the sum of EUR
643.000 (25%).
5. Maximum and minimum grant
amounts:
(a) minimum grant for a project: EUR
66,667 (minimum Phare contribution: EUR
50.000),
(b) maximum grant for a project: EUR
266,667 (maximum Phare contribution:
EUR 200.000),
(c) maximum proportion of project costs
to be covered by Grant Scheme: 75% of
the total eligible costs; if the assistance recipient is a private company the maximum
grant may be reduced depending on the
size of company and the type of project
proposed.

For details, see the “Guidelines for Applicants” referred to in item 12.
6. Maximum number of grants to be
awarded: maximum 38 grants will be
awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with the
following conditions in order to be eligible
for a grant:
– be non profit–making or profit-making
organisation which does not make profits
from the grant Scheme; non-governmental
organisation; public sector operator registered for HR development activities;
– have their seat located in Slovenia.
Potential partner companies can have their
seat located in Slovenia or EU/Phare countries;
– be directly responsible for the preparation and management of the project(s),
not acting as intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it;
– be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger scale
activity corresponding with the size of the
project for which a grant is requested.
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: November 2002.
Award criteria
9. Award criteria
Applications will be examined and evaluated by Evaluation Committee appointed
by the Contracting Authority, with the possible assistance of external experts. All applications will be evaluated according to
the following criteria: (1) Administrative
compliance, (2) Eligibility of applicants,
partners and projects, (3) Evaluation of the
quality of proposals and financial evaluation. For further details please see section
2.3 “Evaluation and Selection of Applications” of the Guidelines for Applicants mentioned in item 12.
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants mentioned in item
12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, one
signed original, duly initialled on all pages
of the Application Form and of the Annexes,
and six copies must be supplied by the
applicant. Please note also that, for easier
data processing, the applicants must submit the Application and the Annexes on a
computer diskette. The supporting documentation is to be submitted in two copies.
11. Deadline for applications
The deadline for reception of applications is Monday, 23rd September 2002, at
12.00 h. Any application received after the
deadline will be automatically rejected, even
if the postmark indicates a date preceding
the deadline.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants”, which are published together
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with this notice on the Internet Web site of
the Ministry of Labour, Family and Social
Affairs: http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/evropski_socialni_sklad.htm or in
hard copy from the Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, contact person Ms Božica
Matič, Phone No. (01) 487 3746, Fax No.
(01) 478 3493.
Any questions regarding this Call for
Proposals should be sent by e-mail (including the Publication Reference of this
Call for Proposals shown in item 1) to
bozica.matic@gov.si. All applicants are encouraged to consult the above Internet
Web page regularly before the deadline
for applications since the Contracting Authority will publish the most frequently
asked questions and the corresponding
replies.
The Ministry of Labour, Family
and Social Affairs
Ob-72978
Poziv k oddaji ponudb
Za projekt PHARE nacionalni program,
Ekonomska in socialna kohezija –
Krepitev Slovenije na lokalni ravni,
SI.01.06.01, sklop B2, Pitna voda, ki
ga razglaša Ministrstvo za
gospodarstvo
1. Številka objave: SI.01.06.01.
2. Program in finančna linija: PHARE nacionalni program, Ekonomska in socialna
kohezija – Krepitev Slovenije na lokalni ravni, SI.01.06.01, sklop B2.
3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta
(a) Vrsta aktivnosti
Izgradnja vodovoda, ki bo omogočila večjemu številu prebivalcev in drugim uporabnikom povezavo na skupni sistem vodooskrbe.
(b) Geografsko območje
Vsa Slovenija. Področja s posebnimi
razvojnimi problemi, določena z Uredbo o
vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS,
št. 59/00).
(c) maksimalno trajanje projekta: zadnji
datum za dovršitev projekta je 15. september 2004.
Za podrobnosti glej “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001” pod
točko 2.1.2
4. Celotna vrednost tega razpisa:
3,787.500 EUR.
Pharov prispevek: 787.500 EUR.
5. Maksimalni in minimalni znesek Phare
donacije:
(a) miminalna donacija za projekt:
50.000 EUR,
(b) maksimalna donacija za projekt:
300.000 EUR,
(c) maksimalni delež projektnih stroškov,
ki jih bodo pokrili iz sklada Skupnosti (Phare): 14%.
6. Maksimalno število dodeljenih donacij: podeljenih bo maksimalno 75 donacij.
Kriteriji primernosti
7. Primernost: Kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse naštete
pogoje, da so upravičeni do sodelovanja na
razpisu:

Št.

55-56 / 28. 6. 2002 / Stran 4731

– občine, ki ustrezajo pogojem Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila,
– aglomeracije z 500 do 2000 prebivalci,
– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,
– imeti redne in zadostne vire financiranja za zagotavljanje delovanja tudi po izteku
projekta; če je potrebno tudi za sofinanciranje projekta.
Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov ocenjevanja: november 2002.
Izborni pogoji
9. Merila za izbor
Kot pod razdelkom 2.3 of the Guidelines for Applicants to Call for Proposals
2001 (Administrative compliance, eligibility
of applicants, partners and projects, evaluation of quality and financial evaluation).
Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane podrobnosti
Predložene ponudbe morajo biti sestavljene po standardnem vzorcu ponudbe, ki
se nanaša na “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“, omenjena pod
točko 12. Njena oblika in navodila se
morajo dosledno upoštevati. Vsaka ponudba se predloži v enem originalu in treh
kopijah.
11. Zadnji rok za ponudbe: ponudbe morajo prispeti do 23. septembra 2002 do
12. ure, na naslov ARR, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije za poziv k oddaji ponudb so navedene v “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001”, ki je
na voljo na ARR, Kotnikova 28, in na spletni
strani: htpp://www.sigov.si/arr/.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko
elektronske pošte arr@gov.si (vključujoč
številko objave tega poziva navedeno pod
točko 1) na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vsi kandidati so vljudno naprošeni, da
redno
obiskujejo
spletno
stran
htpp://www.sigov.si/arr//, saj bo na njej
naročnik pred skrajnim rokom oddaje ponudb objavil najbolj pogosta vprašanja in
odgovore.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-72979
Call for Proposals
for PHARE National Programme 2001
– Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local
Level, SI.01.06.01, Lot B2, Water
Supply issued by the Ministry of the
Economy
1. Publication reference: SI.01.06.01.
2. Programme and Financing source:
PHARE National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion, Strengthening
Slovenia at the Local Level, SI.01.06.01,
Lot B2.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration

(a) Nature of activities
The construction of water supply, which
will increase the number of inhabitants and
other polluters connected to system of supply of fresh water.
(b) Geographical area
Whole Slovenia. Areas with special development problems, defined by Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria
(OG 59/00).
(c) Maximum project duration The final
date for the completion of the project is 15th
September 2004.
For details, see the “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 “ referred to in item 2.1.2
4. Overall amount available for this Call
for Proposals: EUR 3,787,500, PHARE
contribution: EUR 787,500.
5. Maximum and minimum Phare grant
amounts
(a) minimum grant for a project: EUR
50,000,
(b) maximum grant for a project: EUR
300,000,
(c) maximum proportion of project costs
to be covered by Community funding: 14%
(not intended to finance VAT).
6. Maximum number of grants to be
awarded: maximum 75 grants will be
awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the following conditions in order to be eligible for
a grant:
– be municipalities within the defined
statistical region according to Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria;
– apply for agglomerations with population between 500 and 2000 inhabitants;
– be directly responsible for the preparation and management of the project, not
acting as an intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it;
Provisional Timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: november 2002.
Award Criteria
9. Award criteria
As under section 2.3 of the Guidelines
for Applicants to Call for Proposals 2001
(Administrative compliance, eligibility of applicants, partners and projects, evaluation
of quality and financial evaluation).
Application Formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001mentioned in item 12, whose format and instructions must be strictly observed. For each application, one signed
original and three copies must be supplied
by the applicant.
11. Deadline for applications
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rd
Applications must be received by 23
September 2002 at 12.00h, to the address
of NARD, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be
considered.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001”
available at the NARD, Kotnikova 28, and
on
internet
web
page
htpp://
www.sigov.si/arr/.
Any questions regarding this Call for
Proposals should be sent by e-mail
arr@gov.si (including the Publication Reference of this Call for Proposals shown in
item 1) to NARD, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana. All applicants are encouraged to
consult the Internet Web page htpp://
www.sigov.si/arr// regularly before the
deadline for applications since the Contracting Authority will publish the most frequently asked questions and the corresponding replies.
The Ministry of the Economy
Ob-72981
Poziv k oddaji ponudb
Za projekt PHARE nacionalni program,
Ekonomska in socialna kohezija –
Krepitev Slovenije na lokalni ravni,
SI.01.06.01, sklop B1, Čistilne
naprave, ki ga razglaša Ministrstvo za
gospodarstvo
1. Številka objave: SI.01.06.01.
2. Program in finančna linija: PHARE nacionalni program, Ekonomska in socialna
kohezija – Krepitev Slovenije na lokalni ravni, SI.01.06.01., sklop B1.
3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta
(a) Vrsta aktivnosti
Izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode, ki bo omogočila večjemu številu prebivalcev in drugim onesnaževalcem povezavo
na skupni čistilni sistem.
(b) Geografsko območje
Vsa Slovenija. Področja s posebnimi razvojnimi problemi, določena z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
(c) maksimalno trajanje projekta: zadnji
datum za dovršitev projekta je 15. september 2004.
Za podrobnosti glej “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 “ pod
točko 2.1.2.
4. Celotna vrednost tega razpisa:
1,563.250 EUR, Pharov prispevek:
787.500 EUR.
5. Maksimalni in minimalni znesek Phare
donacije:
(a) miminalna donacija za projekt:
50.000 EUR,
(b) maksimalna donacija za projekt:
300.000 EUR,
(c) maksimalni delež projektnih stroškov,
ki jih bodo pokrili iz sklada Skupnosti (Phare): 33,5%.
6. Maksimalno število dodeljenih donacij: podeljenih bo maksimalno 30 donacij.
Kriteriji primernosti
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7. Primernost: Kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse naštete
pogoje, da so upravičeni do sodelovanja na
razpisu:
– občine, ki ustrezajo pogojem Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila,
– aglomeracije z 500 do 2000 prebivalci,
– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,
– imeti redne in zadostne vire financiranja za zagotavljanje delovanja tudi po izteku
projekta; če je potrebno tudi za sofinanciranje projekta.
Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov ocenjevanja: november 2002.
Izborni pogoji
9. Merila za izbor
Kot pod razdelkom 2.3 of the Guidelines for Applicants to Call for Proposals
2001 (Administrative compliance, eligibility
of applicants, partners and projects, evaluation of quality and financial evaluation).
Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane podrobnosti
Predložene ponudbe morajo biti sestavljene po standardnem vzorcu ponudbe, ki
se nanaša na “Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001“, omenjena pod
točko 12. Njena oblika in navodila se morajo dosledno upoštevati. Vsaka ponudba se
predloži v enem originalu in treh kopijah.
11. Zadnji rok za ponudbe
Ponudbe morajo prispeti do 23. septembra 2002 do 12. ure, na naslov ARR,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije za poziv k oddaji ponudb so navedene v “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001”, ki je
na voljo na ARR, Kotnikova 28, in na spletni
strani: htpp://www.sigov.si/arr/.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko
elektronske pošte arr@gov.si (vključujoč
številko objave tega poziva navedeno pod
točko 1) na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vsi kandidati so vljudno naprošeni, da
redno
obiskujejo
spletno
stran
htpp://www.sigov.si/arr//, saj bo na njej
naročnik pred skrajnim rokom oddaje ponudb objavil najbolj pogosta vprašanja in
odgovore.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-72982
Call for Proposals
for PHARE National Programme 2001
– Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local
Level, SI.01.06.01, Lot B1, Wastewater
treatment issued by the Ministry of the
Economy
1. Publication reference: SI.01.06.01.
2. Programme and Financing source:
PHARE National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion, Strengthening

Slovenia at the Local Level, SI.01.06.01,
Lot B1.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Nature of activities:
The construction of waste water treatment facilities, which will increase the
number of inhabitants and other polluters
connected to waste water treatment plants.
(b) Geographical area:
Whole Slovenia. Areas with special development problems, defined by Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria
(OG 59/00).
(c) Maximum project duration: The final
date for the completion of the project is 15th
September 2004.
For details, see the “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 “ referred to in item 2.1.2
4. Overall amount available for this Call
for Proposals: EUR 1,563,250, PHARE
contribution: EUR 787,500.
5. Maximum and minimum Phare grant
amounts:
(a) minimum grant for a project: EUR
50,000,
(b) maximum grant for a project: EUR
300,000,
(c) maximum proportion of project costs
to be covered by Community funding
(Phare): 33.5%.
6. Maximum number of grants to be
awarded
Maximum 30 grants will be awarded.
Eligibility Criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the following conditions in order to be eligible for
a grant:
– be municipalities within the defined statistical region according to the Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria;
– apply for agglomerations with population between 500 and 2000 inhabitants;
– be directly responsible for the preparation and management of the project, not
acting as an intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it;
Provisional Timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: November 2002.
Award Criteria
9. Award criteria
As under section 2.3 of the Guidelines
for Applicants to Call for Proposals 2001
(Administrative compliance, eligibility of applicants, partners and projects, evaluation
of quality and financial evaluation).
Application Formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001mentioned in item 12, whose format and instructions must be strictly observed. For each application, one signed
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by the applicant.
11. Deadline for applications
rd
Applications must be received by 23
September 2002 at 12.00h, to the address
of NARD, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be
considered.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001” available at the NARD, Kotnikova 28, and on
internet web page htpp://www.sigov.si/arr/.
Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail arr@gov.si
(including the Publication Reference of this
Call for Proposals shown in item 1) to NARD,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. All applicants
are encouraged to consult the Internet Web
page htpp://www.sigov.si/arr// regularly
before the deadline for applications since
the Contracting Authority will publish the most
frequently asked questions and the corresponding replies.
The Ministry of the Economy
Ob-72994
Na podlagi zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91) in zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), objavlja Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP)
v letu 2002
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
2.852,000.000 SIT ugodnejših kreditov
MSP, ki jih razpisuje Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v
nadaljevanju Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka d.d., Banka Celje
d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper
d.d., Banka Vipa d.d., Gorenjska Banka
d.d., Koroška banka d.d., Krekova Banka
d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., SKB banka d.d., Slovenska investicijska banka d.d., Slovenska
zadružna kmetijska banka d.d., Banka Zasavje d.d.
Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma
najete kredite od 1. 1. 2002 dalje.
2. Merila in pogoji:
2.1. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo vsa mala podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)
SURS:
Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
B – Ribištvo,
C – Rudarstvo.
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken,
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34.1 – Proizvodnja motornih vozil.
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje
je tisto podjetje v katerem veliko podjetje ne
razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala,
ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali
je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije).
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik,
lastna udeležba, podpora v lokalni oziroma
širši skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske
Unije.
2.2. Pogoji za dodeljevanje kreditov
– prosilec lahko vloži zahtevek za kredit,
če znaša predračunska vrednost investicije
največ 90,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera: TOM+1% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa Sklada pri
banki,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 15% od vrednosti investicije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,
– zgornje meje državnih pomoči, navedene v predhodni alinei pomenijo združevanje različnih instrumentov, oziroma različnih
vrst pomoči istemu prejemniku, kar preverja
Sklad s Prijavnim listom.
3. Vsebina vloge za kredit:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada
pri ga. Mikeln, na spletni strani
www.jsmg-sklad.si in na vseh enotah bank
navedenih v tem razpisu),
2. poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2001,
3. pozitiven bančni sklep o odobritvi
posojila,
4. izjava podjetja, da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih;
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,

6. dokazilo o obstoju podjetja;
a) za gospodarske družbe: fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do porabe namenskih sredstev.
Sklad bo v Uradnem listu RS objavil datum,
ko bodo sredstva porabljena.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno 1. 9. 2002 in nato vsakega prvega v mesecu, bo obravnavala Uprava
Sklada in o njih odločila najkasneje do petnajstega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom “Ne odpiraj – vloga za ugodnejši kredit”.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je
neustrezna se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
(02)234-12-74,
(02)234-12-72 in (02)234-12-64 ali na
e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si
in manfred.lepej@jsmg-sklad.si
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Ob-72996
Na podlagi zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00) in Splošnih pogojev poslovanja (05/02) objavljata Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva in Razvojni javni sklad Lendava skupni
javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP)
v letu 2002.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
60,000.000 SIT ugodnejših kreditov MSP,
ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju Sklad) in Razvojni javni sklad Lendava (v nadaljevanju RJSL) v sodelovanju z
naslednjimi bankami: Nova Ljubljanska ban-
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ka d.d., Nova kreditna banka Maribor, SKB
banka d.d.
Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma
najete kredite od 1. 1. 2002 dalje.
2. Merila in pogoji:
2.1. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo vsa mala podjetja (do 50 zaposlenih)
in srednje velika podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz
naslednjih področij, podpodročij, oddelkov,
skupin, razredov in podrazredov po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A -Kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
B – Ribištvo,
C – Rudarstvo.
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo).
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken.
34.1 – Proizvodnja motornih vozil.
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje
je tisto podjetje v katerem veliko podjetje ne
razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala,
ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali
je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije).
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, podpora v lokalni oziroma
širši skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
2.2. Pogoji za dodeljevanje kreditov:
– prosilec lahko vloži zahtevek za kredit,
če znaša predračunska vrednost investicije
največ 30,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera: TOM+1% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa Sklada pri
banki,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 15% od vrednosti investicije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,
– zgornje meje državnih pomoči, navedene v predhodni alinei pomenijo združevanje različnih instrumentov, oziroma različnih
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vrst pomoči istemu prejemniku, kar preverja
Sklad s Prijavnim listom.
3. Vsebina vloge za kredit:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec dobite na sedežu RJSL pri ga.
Balažek, na spletni strani www.jsmg-sklad.si
in na vseh enotah bank navedenih v tem
razpisu),
2. poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2001,
3. pozitiven bančni sklep o odobritvi
posojila,
4. izjava podjetja, da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih;
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,
6. dokazilo o obstoju podjetja;
a) za gospodarske družbe: fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do porabe namenskih sredstev.
Sklad bo v Uradnem listu RS objavil datum,
ko bodo sredstva porabljena.
Vse vloge prispele do vključno desetega
v tekočem mesecu, bo obravnaval Kreditni
odbor RJSL in jih z zapisnikom s predlogi
sklepov dostavil najkasneje do desetega v
naslednjem mesecu na naslov Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Uprava Sklada bo o
vlogah odločila najkasneje do petindvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: Razvojni javni sklad
Lendava, Glavna ulica 9, 9220 Lendava, s
pripisom “Ne odpiraj – vloga za ugodnejši
kredit“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad ali RJSL lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je
neustrezna se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02)578-93-60 in
(02)234-12-64.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
in Razvojni javni sklad Lendava

Ob-72997
Na podlagi zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00) in Splošni pogoji
poslovanja (02/05), objavljata Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva in Regijska razvojna agencija – RPC Posavje skupni
javni razpis
za ugodnejše kredite malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP)
v letu 2002
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
222,000.000 SIT ugodnejših kreditov
MSP, ki jih razpisuje Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v
nadaljevanju Sklad), ki prispeva 2/3 depozitnih sredstev in Regijska razvojna agencija
– RPC Posavje (v nadaljevanju RPC Posavje), ki prispeva 1/3 depozitnih sredstev v
sodelovanju z naslednjimi bankami: Nova
Ljubljanska banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d, SKB banka d.d.
Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma
najete kredite od 1. 1. 2002 dalje.
2. Merila in pogoji:
2.1. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo vsa mala podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij, podpodročij, oddelkov, skupin, razredov in podrazredov po
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)
SURS:
Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
B – Ribištvo,
C – Rudarstvo.
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo).
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken.
34.1 – Proizvodnja motornih vozil.
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje
je tisto podjetje v katerem veliko podjetje ne
razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala,
ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali
je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije).
Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativ-
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nost, vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udeležba, podpora v lokalni oziroma
širši skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije v skladu z zahtevami Evropske Unije.
2.2. Pogoji za dodeljevanje kreditov:
– prosilec lahko vloži zahtevek za kredit,
če znaša predračunska vrednost investicije
največ 50,000.000 SIT. Maksimalna višina
kredita je lahko največ 50% predračunske
vrednosti. Kredit lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– obrestna mera: TOM+1% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa Sklada pri
banki,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
bank,
– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 15% od vrednosti investicije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,
– zgornje meje državnih pomoči, navedene v predhodni alinei pomenijo združevanje različnih instrumentov, oziroma različnih
vrst pomoči istemu prejemniku, kar preverja
Sklad s Prijavnim listom.
3. Vsebina vloge za kredit:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči
(obrazec dobite na sedežu RPC Posavje pri
ga. Kržan, na spletni strani www.jsmg-sklad.si
in na vseh enotah bank navedenih v tem razpisu),
2. poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2001,
3. pozitiven bančni sklep o odobritvi
posojila,
4. izjava podjetja, da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
5. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,
6. dokazilo o obstoju podjetja;
a) za gospodarske družbe: fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do porabe namenskih sredstev.
Sklad bo v Uradnem listu RS objavil datum,
ko bodo sredstva porabljena.
Vse vloge prispele do vključno desetega
v tekočem mesecu, bo obravnaval Kreditni
odbor RPC Posavje in jih z zapisnikom s
predlogi sklepov dostavil najkasneje do desetega v naslednjem mesecu na naslov Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Uprava Sklada bo o vlogah odločila najkasneje do petindvajsetega v prihodnjem mesecu.
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Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev kredita pošljite na naslov: RPC Posavje, Cesta
krških žrtev 23, 8270 Krško, s pripisom
“Ne odpiraj – vloga za ugodnejši kredit“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad ali RPC Posavje lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je
neustrezna se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
(07)488-10-40
in
(02)234-12-64 ali na e-mail naslovu marija.krzan@rpcp.net
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
in Regijska razvojna agencija
– RPC Posavje
Ob-73146
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja
Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje projektov
preprečevanja in obvladovanja okužbe
s HIV v letu 2002
I. Predmet razpisa so:
A) Projekt anonimnega testiranja na okužbo s HIV s svetovanjem,
B) Projekt promocije varnejše spolnosti,
anonimnega svetovanja v zvezi z okužbo s
HIV in zbiranja vzorcev sline za nevezano
anonimno testiranje na okužbo s HIV za namene spremljanja epidemije med moškimi
ki imajo spolni odnos z moškimi.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 3,800.000 tolarjev.
III. Sredstva morajo biti porabljena do
15. 10. 2002.
IV. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, in:
1. imajo načrt izvajanja projekta, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji;
2. imajo izdelan finančni načrt izvajanja
projekta.
V. Merila za izbor
A) Izločeni bodo projekti, ki niso predmet razpisa.
B) Pri izboru projektov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. natančno opredeljene načrtovane aktivnosti;
2. primerna usposobljenost izvajalcev;
3. uspešno izvajanje projekta v preteklih
letih;

4. projekt mora biti ovrednoten na način, ki zagotavlja jasen pregled finančnega
načrta izvajanja;
5. aktivnosti projekta pokrijejo območje
cele Slovenije.
Projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Posamezno merilo bo
ovrednoteno z 0 ali 1 točko. Projekti, ki od
možnih 5 točk ne bodo zbrali 3 točke, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave.
VI. Merila za določitev finančne pomoči:
1. stroški projekta;
2. izkušnje ponudnika;
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. prijava na obrazcu “Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV v letu
2002“;
2. priloge, zahtevane v obrazcu;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije ali sklep o vpisu v sodni register oziroma priglasitveni list za fizične osebe ali odločba o registraciji društva in statut
društva;
4. izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z natančno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj – javni razpis projektov preprečevanja in
obvladovanja okužbe s HIV“.
Vsak projekt mora biti predložen v svoji
kuverti.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
VIII. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v vložišču Ministrstva za
zdravje, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delovnik med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič,
Miroslavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč.
Vse informacije v zvezi z razpisom vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 9. in 12.
uro, na telefonski številki 478-60-41, Lidija
Kristančič.
IX. Rok za prijavo je do vključno 17. julija
2002.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v vložišču ministrstva (soba 22)
oziroma če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
X. Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb 22. julija 2002.
Ponudniki bodo o izboru programov obveščeni v 30 dneh od dneva zaključenega
odpiranja ponudb.
Ministrstvo za zdravje
Ob-73147
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja
Ministrstvo za zdravje
javni razpis
za sofinanciranje projektov
preprečevanja zasvojenosti v letu
2002
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I. Predmet razpisa so: projekti preprečevanja zasvojenosti.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 10,000.000 tolarjev.
III. Sredstva morajo biti porabljena do
15. 10. 2002.
IV. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, in:
1. imajo načrt izvajanja projekta, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji;
2. imajo izdelan finančni načrt izvajanja
projekta.
V. Merila za izbor
A) Izločeni bodo projekti, ki niso predmet razpisa.
B) Pri izboru projektov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. natančno opredeljene načrtovane aktivnosti;
2. primerna usposobljenost izvajalcev;
3. uspešno izvajanje projekta v preteklih
letih;
4. projekt mora biti ovrednoten na način, ki zagotavlja jasen pregled finančnega
načrta izvajanja;
5. aktivnosti projekta niso omejena zgolj
na lokalne uporabnike;
6. projekt je strokovno utemeljen;
7. projekt ima opredeljen ustrezen način
evalvacije;
8. uporabniki so vključeni v njegovo načrtovanje in izvedbo;
9. uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov projekta;
10. izvajalci projekta so tudi prostovoljci.
Projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Posamezno merilo bo
ovrednoteno z 0 ali 1 točko. Projekti, ki od
možnih 10 točk ne bodo zbrali 7 točk, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave.
VI. Ocenjevanje in razdelitev sredstev:
1. projekti lahko prejmejo sredstva največ v višini 70% vseh predvidenih odhodkov projekta;
2. sofinancirani bodo stroški priprave,
izvajanja in evalvacije projekta, kamor sodijo tudi stroški, plačil vseh oblik pogodbenega dela, avtorskih honorarjev in nagrade
prostovoljcem ter stroški dodatnega usposabljanja in supervizije za strokovne delavce. Investicije ne bodo sofinancirane;
3. po proučitvi prijav na razpis bo ministrstvo ocenilo nujen obseg stroškov programa in pri odmeri višine sredstev upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov projekta z drugimi tovrstnimi projekti.
Pri pregledu finančne konstrukcije projekta se bodo iz predvidenih stroškov izločili tisti stroški, ki jih ministrstvo v skladu s
svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali stroški projekta bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje projekta. S
pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in
drugih aktivnosti, s katerimi projekt dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril
določena višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo sofinanciranju posameznega projekta.
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Pri določitvi deleža sredstev sofinanciranja bo upoštevano število prijavljenih projektov, ki bodo ustrezali kriterijem in razpoložljiva sredstva razpisa.
Minister bo na osnovi predloga komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posameznih
projektov, na podlagi sklepa pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2002,
s katero postane izvajalec pooblaščen in
zadolžen za čim bolj racionalno uporabo
sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo
prijavljenega projekta.
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. prijava na obrazcu “Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov preprečevanja zasvojenosti za leto 2002“;
2. priloge, zahtevane v obrazcu;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije ali sklep o vpisu v sodni register oziroma priglasitveni list za fizične osebe ali odločba o registraciji društva in statut
društva;
4. izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z natančno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj – javni razpis projektov preprečevanja
zasvojenosti“.
Vsak projekt mora biti predložen v svoji
kuverti.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
VIII. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v vložišču Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič, Miroslavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč.
Vse informacije v zvezi z razpisom vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 9. in 12.
uro, na telefonski številki 478-60-41, Lidija
Kristančič.
IX. Rok za prijavo je do vključno 17. julija
2002.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v vložišču ministrstva (soba 22)
oziroma če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
X. Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb 22. julija 2002.
Ponudniki bodo o izboru programov obveščeni v 30 dneh od dneva zaključenega
odpiranja ponudb.
Ministrstvo za zdravje
Št. 322-104/2002
Ob-72834
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano objavlja na podlagi 4. člena točke
E Odredbe o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94,
19/95, 22/96 in 82/99)
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
gradnje gozdnih cest
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je subvencija, ki se bo dodeljevala za
gradnjo gozdnih cest.
II. Upravičenci do subvencije so lastniki
gozdov, njihova združenja ali v njihovem

imenu občine in kolikor zberejo po razpisnih merilih več kot 70 točk.
V primeru, da je vlagatelj občina mora
le-ta vlogi priložiti notarsko overjeno pooblastilo lastnikov gozdov ali njihovih združenj.
III. Sredstva iz naslova subvencij za sofinanciranje gradnje gozdne ceste bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do višine
19,000.000 SIT.
IV. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gradnjo gozdnih cest znaša 35%, kateri se glede na razpoložljiva sredstva in
število upravičencev preračuna v dolžino ceste, ki se bo sofinancirala iz letošnjega javnega razpisa.
V. Merila za izbor upravičencev do sofinanciranja: deleži sofinanciranja bodo na
podlagi meril odobreni do višine razpoložljivih sredstev v letu 2002, ki zanaša
19,000.000 SIT iz proračunske postavke
5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih
cest.
Merila so naslednja:
1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne
razdalje, ki ga povzroči izgradnja gozdne
ceste; teža merila je 60 točk:
P = dSPR x e/leto/ha
dSPR = SPR1 – SPR2
SPR1 – spravilna razdalja pred izgradnjo ceste
SPR2 – spravilna razdalja po izgradnji
ceste
dSPR – sprememba spravilnih razdalj
e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha
na površini, ki jo cesta odpira
P – prihranek
Največji izračunani prihranek, ki ga bo
povzročila bodoča cesta se ovrednoti z maksimalnim številom 60 točk. Število točk za
ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih cestah se izračuna v sorazmerju z deležem
odstopanja od največjega prihranka.
2. pomembnost ceste za dograjevanje
gozdnega cestnega omrežja: teža merila je
25 točk:
– novogradnja je krak že obstoječe ceste 5 točk,
– novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta 10 točk,
– novogradnja je povezovalna in produktivna cesta 20 točk,
– novogradnja odpira s cestami neodprto območje gozdov 25 točk;
3. gradnja gozdne ceste upošteva obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in
rekreativne potrebe; teža merila je 15 točk:
– upošteva 15 točk,
– ne upošteva 0 točk;
4. gradnja gozdne ceste začeta v letu
2001; teža merila je 25 točk:
– že začeta in nedograjena gozdna cesta 25 točk.
Največje možno število točk, ki jih lahko
dobi predlog za gradnjo ceste je 125.
Izračun meril bo za upravičence, ki se
bodo prijavili na razpis, na osnovi podatkov
iz gozdnogospodarskih načrtov, opravil Zavod za gozdove Slovenije na podlagi njihovega zahtevka. Zavod izda tudi potrdilo o že
začeti gradnji.
VI. Vloga za uveljavljavitev deleža sofinanciranja iz proračunskih sredstev obsega:
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– za gradnjo gozdne ceste:
1. pisna prijava z natančnimi podatki o
upravičencu (ime, priimek, naslov, telefon),
naziv ceste, katere izgradnja naj bi se sofinancirala;
2. fotokopija gradbenega dovoljenja, notarsko overjena;
3. izračun predvidene cene za gradnjo
1 km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen od Zavoda za gozdove
Slovenije;
4. dolžina ceste za katero se uveljavlja
delež iz proračunskih sredstev v letu 2002;
5. izračun meril iz V. točke tega razpisa.
VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako ‘’Ne odpiraj – gozdna cesta’’ morajo prijavitelji dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska
56,58. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke do
vključno 24. julija 2002 do 14. ure.
Prepozno vložene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Nepopolne vloge bodo zavržene po preteku 8 dnevnega
roka za dopolnitev vloge, kolikor vloge ne
bodo v celoti dopolnjene.
VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v
višini 35% opravljene vrednosti iz situacije
oziroma računa za opravljeno delo in dokazila, da je delež upravičencev izplačan za
gradnjo ceste.
IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna
pojasnila povezana z razpisom se dobi na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 478-91-43, Jože Falkner in Robert Režonja, tel. 478-91-42.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali o izidu razpisa obvestilo najpozneje do
5. avgusta 2002, tiste, ki bodo na podlagi
meril in razpoložljivih proračunskih sredstev
prišli v izbor pa bo pozvalo tudi na podpis
pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-72841
Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za
nakup blaga iz državnih blagovnih
rezerv
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek, tel.
01/589-73-00 in Alojzij Černe, tel.
01/589-73-26 (faks 01/589-73-47).
2. Predmet razpisa: prodaja blaga, katerega vrste, količine in lokacije so sestavni
del razpisne dokumentacije.
3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 31. 12. 2002.
4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 7. 2002
do 14. ure, na Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa, ter
navedbo predmeta razpisa.

Št.

55-56 / 28. 6. 2002 / Stran 4737

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 24. 7. 2002 ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, VII. nadstropje.
6. Rok, v katerem bodo kupci obveščeni o izidu javnega razpisa: kupci bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 8
dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugodnejših kupcev.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: tajništvo, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 28. 6. 2002 do 22. 7. 2002, od 8. do
13. ure.
9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek,
tel. 01/589-73-00 in Alojzij Černe, tel.
01/589-73-26, faks 01/589-73-47.
10. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2002
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 765/6-2002/7
Ob-72932
Na podlagi prvega odstavka 46. in
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97), 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 14/95,
70/97, 10/98, 74/98) ter 12. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 82/98) objavlja Občina Vojnik
javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč ZN Konjsko
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče, v ZN Konjsko, v velikosti ca.
27.000 m2. Na tem zemljišču je skladno s
sprejetim ZN (Ur. l. RS, št. 108/01) predvidena gradnja 25 enodružinskih hiš (objekti
od št. 38 do vključno 62 po ZN Konjsko).
1. Izklicna cena zemljišča je 21 EUR za
m2 zemljišča (obračuna se protivrednost po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila).
2. Vrednost komunalne opreme do kompleksa: v skladu s sprejetimi prostorskimi
akti in programom komunalnega opremljanja je do kompleksa, ki je predmet prodaje,
zagotovljena naslednja komunalna oprema:
cesta, vodovod in kanalizacija. Vrednost komunalnega prispevka do kompleksa znaša
2.700 SIT/m2. Občina dopušča plačilo dela komunalnega prispevka do kompleksa v
obliki izgradnje manjkajoče komunalne
opreme do kompleksa.
Do kompleksa je delno zagotovljena tudi
elektrika in telefon, omogoča se napeljava
plinovoda in kabelske televizije ter javne razsvetljave. Vsa ostala komunalna ureditev
kompleksa v skladu z programom opremljanja in sprejetim zazidalnim načrtom je strošek kupca.
Priključna mesta za kompleks bodo določena v skladu s soglasjem upravljalcev
teh komunalnih vodov in naprav. Prispevki
za priključitev na komunalne vode in naprave so strošek kupca.

V ceni ni zajeto plačilo komunalne opreme znotraj območja zazidalnega načrta in
prispevki za priključitev na komunalne naprave individualne rabe ter odškodnina za
spremembo namembnosti.
Nepremičnine bodo prepisane na kupca, ko bo podpisana pogodba in kupnina v
celoti plačana. Davek na promet nepremičnin, stroške geodetskih odmer, stroške
sklenitve in overitve pogodbe in morebitne
druge stroške plača kupec nezazidanega
stavbnega zemljišča.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem in firmo v RS in fizične osebe, ki so državljani RS.
Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča je 30 dni po
pravnomočnem sklepu komisije za prodajo
stavbnega zemljišča. Skrajni rok za plačilo kupnine je 15 dni po podpisu pogodbe. V kolikor kupnina ni v roku poravnana se po tem
roku zaračunajo zakonske zamudne obresti.
Stroške za razpisno dokumentacijo
10.000 SIT naj ponudniki poravnajo na podračun občin št. 01339-0100003082 in
ob dvigu predložijo dokazilo o plačilu.
Pisne ponudbe (s prilogami a, b, c) je
potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti ali dostaviti osebno na naslov: Občine
Vojnik, Keršova 8, Vojnik, tako da bo prispela po pošti oziroma osebno oddana v
vložišče najpozneje do vključno 12. 7.
2002 do 10. ure, z oznako “za javni razpis
– Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča ZN Konjsko“.
Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10,000.000 SIT in mora biti nakazana na
podračun
Občine
Vojnik
številka
01339-0100003082, sklic št. 765. Neuspelim ponudnikom bomo le-to brezobrestno vrnili v 8. dneh po končanem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik ne sprejme pogodbe, varščina zapade in se mu ne vrne;
b) izjava kupca da bo pričel z gradnjo
objektov najkasneje 1 leto od dneva podpisa pogodbe, rok izgradnje do III gradbene
faze pa je najkasneje v 3 letih po podpisu
pogodbe ter izjava kupca s katero soglaša,
da Občina Vojnik nadzira kvaliteto, način in
potek gradnje komunalne infrastrukture. V
nasprotnem primeru si Občina Vojnik pridržuje pravico odstopiti od pogodbe;
c) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
Prednost bo imel investitor:
– ki bo ponudil višjo ceno,
– ki bo ponudil čim krajši rok za izgradnjo objektov.
Odpiranje ponudb bo 12. 7. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8.
Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla Komisija za prodajo
stavbnega zemljišča ter v roku 10 dni po
odpiranju o izboru obvestila vse ponudnike,
ki se bodo nanj prijavili.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
03/780-06-28 ali 03/780-06-33.
Občina Vojnik
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Št. 24/02
Ob-72856
Stol d.d. Kamnik, Ljubljanska 45, 1241
Kamnik, objavlja po sklepu Nadzornega
sveta
javni razpis
za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Interier Kamnik
1.1. Objekt trgovine Interier Kamnik z
zemljišči.
Zgradba Interier Kamnik, parc. št. 456/3
k.o. Šmarca, v izmeri 810 m2, zgrajena leta
1972.
Neto koristna površina prostorov je
1537,80 m2, od tega v pritličju z nadstrešnico 797,80 m2 in v kleti 740 m2. Predmet
odkupa so tudi naslednja pripadajoča zemljišča v vl. 651 vse k.o. Šmarca: parc. št.
456/3 v izmeri 810 m2, kar v naravi predstavlja stavbišče poslovne stavbe, parc. št.
456/2 v izmeri 3104 m2, kar v naravi predstavlja asfaltirano parkirišče pred Interierom,
parc. št. 456/1 v izmeri 3338 m2, kar v
naravi predstavlja del zelenice med vratarnico in parkiriščem in parc. št. 456/4 v izmeri
1048 m2, kar v naravi predstavlja zelenico
med ograjo in stavbo Interiera. Skupna površina vseh zemljišč je 8300 m2. Objekt trgovine Interier je trenutno še obremenjen s
hipoteko.
Oskrba z energenti (elektrika, ogrevanje, voda) je urejena iz družbe Stol Ambienti
d.o.o.
Kupec bo s to družbo uredil oskrbo z
energenti ali pa na svoje stroške organiziral
lastne priključke in merilna mesta.
2. Kulturni dom Duplica
2.1 Kulturni dom na Duplici, Jakopičeva
11, Kamnik, parc. št. 1420/7 k.o. Podgorje, stavbišče je v skupni izmeri 869 m2.
Predmet prodaje je le del zgradbe Kulturnega doma v izmeri 906,13 m2, od tega v
pritličju 569,14 m2, v 1. nadstropju
111,69 m2 in v kleti 225,3 m3. Predmet
prodaje so tudi naslednja zemljišča v lasti
Stola d.d.: 1420/7 stavbišče v izmeri
583,36 m2, 1420/18 dvorišče v izmeri
326,43 m2, 1419/7 dvorišče v izmeri
65,34 m2, 1420/1 dvorišče v izmeri
4366 m2, 1419/1 dvorišče v izmeri
1161 m2 in 1419/8 dvorišče v izmeri
51 m2, vse k.o. Podgorje.
Del prostora v Kulturnem domu je zasedenega (KS Duplica, KD Svoboda, knjižnica, v eni garsonjeri je najemnica in v kleti
Strelsko društvo). Kulturni dom se prodaja
skupaj z opremo.
3. Počitniški objekt
3.1. Terme Čatež - montažna hišica tip
Smreka št. 121, neto površine 37,74 m2 je
bila zgrajena v letu 1987. Montažna hišica
je naprodaj kompletno z opremo. Zemljišče
je last Term Čatež, d.d., zato mora kupec z
lastnikom zemljišča skleniti pogodbo o najemu zemljišča in koriščenju storitev v Termah Čatež.
Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s
sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz
Sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.
2. Nepremičnine in oprema so naprodaj
po sistemu “videno - kupljeno“.
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3. Ponudba naj vsebuje predmet ponudbe, ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 15 dni od datuma sklenitve pogodbe.
4. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na transakcijski račun družbe STOL Kamnik, d.d, odprt
pri NLB d.d., enota Kamnik, številka
02312-0014791733, v višini:
Varščina:
K 1.1
20,000.000 SIT,
K 2.1
5,600.000 SIT,
K 3.1
200.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku osmih dni po izboru.
5. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati v 15 dneh po objavi na naslov STOL
Kamnik, d.d., Ljubljanska cesta 45, Kamnik, pod oznako “Javni razpis - ne odpiraj“!
6. Pisne ponudbe bo pregledala komisija in vse posameznike o izbiri obvestila v 15
dneh po končanem zbiranju ponudb. Prednost bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo
ceno.
7. Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh od
sklenitve pogodbe.
8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šteje, da odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.
9. Davek na promet nepremičnin in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.
Ravno tako plača kupec stroške za sestavo pogodbe in notarsko overovitev.
10. Kupljene nepremičnine bodo kupcu
izročene v posest po plačilu celotne kupnine, razen pod točko 1.1., ko bo nepremičnina izročena v roku 30 dni po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.
12. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin
lahko
dobite
na
tel.
01/83-01-116 ali 01/83-01-111 ter se
dogovorite za ogled.
Stol d.d. Kamnik
Ob-72940
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje: stavbno zemljišče:
– parc. št. 146/1 k.o. Križ, njiva, v izmeri
1287 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 643. Izklicna cena: 15,714.270 SIT,
– parc. št. 138/2 k.o. Križ, sadovnjak, v
izmeri 816 m2. Izklicna cena: 9,963.360
SIT,
– parc. št. 150/23 k.o. Križ, sadovnjak,
v izmeri 862 m2. Izklicna cena: 10,525.020
SIT,
– parc. št. 150/24 k.o. Križ, sadovnjak,
v izmeri 882 m2. Izklicna cena: 10,769.220
SIT.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev pogodbe o prodaji je
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, lahko razpisovalec proda zemljišče

drugemu ponudniku, vplačana varščina pa
zapade v dobro razpisovalcu;
c) ponudbe za nakup nepremičnin morajo vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen naslov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 50.000 SIT na
transakcijski račun Občine Komenda, številka: 01000-0100002330, 7221-2002.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 15. julija 2002 do 12. ure,
na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 23,
1218 Komenda, pod oznako “Javni razpis
Nepremičnine – ne odpiraj!“
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznostih kupca, med drugim mora kupec poravnati tudi vse morebitne obveznosti do Občine Komenda. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine nosi kupec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občini Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na oddelku za okolje in prostor ali pri
županu, v času uradnih ur.
Občina Komenda
Ob-72875
Inštitut in akademija za multimedije, OE
Višja strokovna šola, Kajuhova 6, 1000
Ljubljana, objavlja
razpis
za vpis v program za pridobitev
višješolske izobrazbe – Multimediji v
šolskem letu 2002/2003
Študij višješolskega programa Multimediji bo potekal na Inštitutu in akademiji za
multimedije, OE Višja strokovna šola v Multimedijskem centru ŠKL, Leskoškova 12,
1000 Ljubljana in na drugih lokacijah (predavalnica, računalniška učilnica, TV studio,
video studio, audio studio, WEB studio, …).
Študijski program bo trajal 2 leti. Po zaključenem študiju diplomanti pridobijo naziv
Inženir/Inženirka multimedije.
V višješolski izobraževalni program Multimediji se lahko vpišejo kandidati z:
– maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom pred uvedbo poklicne mature)
po programu gimnazije, ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
– zaključnim izpitom po ustreznem triletnem srednješolskem poklicnem programu,
mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, ki imajo tri leta delovnih
izkušenj ter opravijo preizkus znanja iz slo-
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venskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za
poklicno maturo.
Dodatni pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti. V prvem delu preizkusa kandidati pripravijo vizualno sporočilo (predstavitev /PowerPoint
ipd./ ali spletna stran /HTML/ ali animacija /Flash ipd./ ali videoprispevek /kasete
VHS, DV, CD-ROM, ipd./ - zahteve za pripravo vizualnega sporočila so podrobneje
obrazložene v razpisni dokumentaciji) in ga
pošljejo s priporočeno pošto skupaj s prijavo za vpis. Drugi del je ustni zagovor
izdelka pred komisijo, ki bo potekal takoj
po zaključenem roku za zbiranje prijav in
sicer 14. 9. 2002 v prostorih Inštituta in
akademije za multimedije, Multimedijski
center, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, s
pričetkom ob 9. uri. Prijavljeni kandidati
bodo o poteku drugega dela preizkusa pisno obveščeni.
Število vpisnih mest je omejeno na 70
kandidatov. Če se bo za program Multimediji prijavilo več kot 70 kandidatov, bodo kandidati izbrani po številu doseženih
točk glede na učni uspeh zadnjih dveh let
šolanja na srednji šoli. Merila za izbiro
kandidatov so objavljena v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in sprotna obvestila so objavljeni na
spletnih straneh Inštituta in akademije za
multimedije (www.ia-multimedija.si).
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi po elektronski pošti (e-mail:
vpis@ia-multimedija.si), pošti (naslov: Inštitut in akademija za multimedije, Kajuhova 6,
1000 Ljubljana), ali po telefonu:
01/54-71-272 - vsak delovni dan od 12.
do 14. ure).
Kandidati morajo poslati svoje prijave na
predpisanih obrazcih (definirani v razpisni dokumentaciji) najkasneje do 10. 9. 2002 s
priporočeno pošto na naslov: Inštitut in akademija za multimedije, Kajuhova 6, 1000
Ljubljana. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za vpis,
– dokazilo o zaključeni srednji šoli (kopija maturitetnega spričevala, spričevala – zaključnega izpita oziroma spričevala o mojstrskem, delovodskem oziroma poslovodskem izpitu /3. letne poklicne šole/; kopija
mora biti overovljena pri notarju),
– pri notarju overovljeni kopiji spričeval
iz 3. in 4. razreda srednje šole,
– multimedijski izdelek – vizualno sporočilo – zapis na nosilcih disketa, CD-ROM ali
video kaseta, ipd. – zahteve so podane v
razpisni dokumentaciji.
Za pomoč pri pripravi prijave za vpis sta
kandidatom na voljo dva informativna
dneva:
1. informativni dan: petek, 5. julij 2002
ob 16. uri, Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja strokovna šola, Leskoškova
12, 1000 Ljubljana,
2. informativni dan: ponedeljek, 2. september 2002 ob 16. uri, Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja strokovna šola,
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.
Šolnina za prvi letnik študija na Višji strokovni šoli za multimedije znaša 640.000 SIT.
Prvi obrok znaša 240.000 SIT in se plača ob
vpisu. Preostali znesek je mogoče plačati po
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položnicah v 4 obrokih po 100.000 SIT. V
primeru celotnega plačila v enem obroku ob
vpisu se kandidatom priznava 6% popust.
Izbrani kandidati bodo ob vpisu s šolo sklenili
pogodbe o študiju.
Inštitut in akademija za multimedije
OE Višja strokovna šola

Javne dražbe
Ob-72913
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja v skladu s poslovnim načrtom družbe za leto 2002
javno dražbo
za prodajo opreme,
ki bo v torek, 16. 7. 2002 ob 11. uri, v
prostorih družbe:
Zap. Oprema
št.

1
2
3

Vrtalna garnitura
Atlas Copco
Simba H 221
Vrtalna garnitura
Atlas Copco
Promec TH 532
Vrtalna garnitura
Atlas Copco
Simba H 251 DC 11

Kol.

Cena SIT

1

1,695.800

1

4,626.100

1

6,391.700

Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno”. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki pred začetkom dražbe
plačajo varščino v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 in predložijo potrdilo davčnega urada o plačanih zapadlih davkih in obveznostih.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 5 dni po opravljeni dražbi. Prevzem opreme v 7 dneh po končani dražbi, sicer varščina zapade.
Plačilo pred prevzemom.
Davek na dodano vrednost ni vključen v
ceno.
Informacije in ogled: Ciril Alič, vsak dan
od 10. do 12. ure, na dan dražbe od 8. do
10. ure (tel. 04/51-59-300).
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
Št. 33304-0002/02
Ob-73047
Na podlagi sklepov Občinskih svetov
Občine Bled, Občine Bohinj in Občine Radovljica, župan Občine Radovljica ponovno objavlja
javno dražbo
Predmet javne dražbe je nepremičnina
parc. št. 1046/2 Villa “VERA” št. 18 s pripadajočim zemljiščem v k.o. Crikvenica v
Republiki Hrvaški - počitniški dom v Crikvenici. Objekt ima 445,67 m2 neto površine in
979,20 m2 zemljišča.

Izklicna cena nepremičnin znaša
306.800 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
Pogoji prodaje:
a) Pred začetkom dražbe morajo dražitelji komisiji predložiti overjen izpisek iz registra za pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški, fizične pa potrdilo o državljanstvu.
b) Varščino v višini 10% od izklicne cene
nepremičnine morajo dražitelji vplačati na
transakcijski račun Občine Radovljica št.
01000-0100007859 pri Banki Slovenije, do
dneva dražbe z namenom nakazila “vplačilo
varščine za počitniški dom v Crikvenici”.
c) Uspelemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, nauspelim pa brezobrestno
vrnjena v 5 dneh po končani dražbi,
d) Z uspelim dražiteljem se mora skleniti
prodajna pogodba v roku 8 dni po končani
javni dražbi. Ob podpisu prodajne pogodbe
je kupec dolžan plačati 50% kupnine dosežene na javni dražbi, v katero je vštet tudi
znesek plačane varščine. Preostanek kupnine pa v roku 45 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Nepremičnina se izroči v posest
kupcu po plačilu celotne kupnine.
e) Če kupec ne bo sklenil prodajne pogodbe in/ali plačal kupnine v postavljenem
roku, se šteje, da odstopa od dražbe, nakupa, plačano varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.
f) Davek na promet nepremičnine ter vse
stroške povezane s prodajo nepremičnine,
takse in stroške v zvezi s sestavo prodajne
pogodbe ter zemljiškoknjižnim prepisom
plača kupec.
Javna dražba nepremičnine bo dne 13. 7.
2002 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi pri odvetniku Branislavu Brozičeviću, Vinodolska 6/1, 51260 Crikvenica
v Republiki Hrvaški, tel. 00385-51-781-487.
Občina Radovljica

Razpisi delovnih
mest
Popravek
V objavi razpisa za delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma Radeče, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
21. 6. 2002, Ob-72575, Št. 2/2002-261,
se zadnji stavek popravi in se pravilno glasi:
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Uredništvo
Št. 111-53/02
Ob-72935
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):
1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
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v skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-48/02
Ob-72789
Ministrstvo za pravosodje razpsuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):
a) 3 prosta mesta pomočnikov okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtek odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 129/02
Ob-72790
Glasbena šola Zagorje, Cankarjev trg 4,
1410 Zagorje razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja flavte za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,
– učitelja harmonike za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,
– učitelja baleta za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,
– učitelja violine in vodenje godalnega orkestra za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Začetek dela za vsa razpisana delovna
mesta je 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili ustrezne izobrazbe pošljite v 10 dneh
po objavi na naslov šole. Kandidati bodo o
izboru obveščeni v 15 dneh po izteku razpisanega roka.
Glasbena šola Zagorje ob Savi
Ob-72916
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosta delovna mesta
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1. učitelja matematike in fizike – za
določen čas, s polnim delovnim časom (nadomeščanje por. d.),
2. učitelja matematike in fizike – za
določen čas, s krajšim delovnim časom,
3. učitelja slovenščine in nemščine –
za določen čas, s krajšim delovnim časom,
4. učitelja – računalnikarja – za določen čas, s krajšim delovnim časom,
5. učitelja razrednega pouka – za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z
opravljenimi ali priznanimi moduli za poučevanje v 9-letni osnovni šoli (prednost bodo
imeli kandidati z vsaj 1-letno prakso poučevanja v 1. r.)
Začetek dela je 2. 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 razpisa na gornji
naslov.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj
Št. 87/2002
Ob-73076
Svet Vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Polzela, Polzela 10, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne pogoje in
posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 25. novembra 2002 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Polzela, Polzela 10, 3313
Polzela, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Polzela, Polzela 10, 3313
Polzela, razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja angleškega in nemškega
jezika – s polnim delovnim časom – za
nedoločen čas,
– učitelja angleškega jezika in računalničarstva – s polnim delovnim časom –
za nedoločen čas.
Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov šole.

Obvestilo o izbiri bo kandidatom poslano v zakonitem roku.
Osnovna šola Polzela
Št. 298/2002
Ob-73050
Razpisna komisija Javnega zavoda Lekarne Sevnica p.o. na podlagi sklepa sveta
zavoda in 31. člena statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Lekarne
Sevnica p.o.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik.
Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, morajo kandidati priložiti tudi kratek življenjepis in svoj pogled na dejavnost
zavoda in razvijanja lekarniške dejavnosti v
Občini Sevnica.
Mandat je 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po tej objavi
na naslov: Javni zavod Lekarna Sevnica
p.o., Trg svobode 14, 8290 Sevnica, z oznako “za razpisno komisijo”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Javni zavod Lekarna Sevnica p.o.
Št. 405-02
Ob-72858
Na podlagi 62. člena v povezavi z
71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana
razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
1. delovno mesto glavne medicinske
sestre Službe za pljučne bolezni, SPS
Pediatrična klinika,
2. delovno mesto glavne medicinske
sestre Službe za alergologijo in revmatske bolezni, SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro službe lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavni
medicinski sestri služb po pridobitvi soglasja vodij služb ter mnenja strokovnega kolegija zdravstvene nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na ovojnici naj navedejo za katero delovno mesto kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
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Druge objave
Dostava programske opreme za
računalnike
Razpis št. STAT2000/SW/01
ICON-INSTITUT GmbH namerava, s pomočjo finančnih sredstev iz Phare programa Evropskih skupnosti za projekt
STAT2000, z najboljšim ponudnikom skleniti pogodbo za dobavo 6 paketov standardne programske opreme Statističnemu uradu Republike Slovenije v Ljubljani.
Vsa razpisna dokumentacija je na voljo
pri sodelavki na projektu, Sonji Rajh, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, SI-1000 Ljubljana, e-mail: sonja.rajh@gov.si, tel. 01/241-53-06.
Zadnji rok za sodelovanje na razpisu je
6. 9. 2002 do 16. ure.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-72956
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98 (v nadaljevanju: prodajalec),
ki ga v postopku prodaje odvisnih družb
Slovenskih železarn d.d. kot kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa Komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije (v nadaljevanju: komisija), na podlagi zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01), Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) in Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
80% poslovnega deleža družbe
Slovenske železarne – Metal Ravne,
podjetje za proizvodnjo plemenitih
jekel d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem
1. Ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo 80% poslovnega deleža družbe Slovenske železarne –
Metal Ravne, podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: “SŽ-Metal
Ravne d.o.o. ali družba“), ki je v 100% lasti
Slovenskih železarn d.d. Predmet prodaje
je tako 80% poslovni delež družbe SŽ-Metal Ravne d.o.o.
2. SŽ-Metal Ravne d.o.o. je eden vodilnih svetovanih proizvajalec orodnih jekel,
nerjavnih jekel in ostalih specialnih jekel.
3. Ponudniki nezavezujoče ponudbe pripravijo in oddajo v skladu z informacijskim
memorandumom, ki je proti plačilu na voljo
na sedežu Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
nepovratnega zneska v višini 5.000 EUR, in
sicer v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, na
transakcijski račun Slovenskih železarn d.d.,
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št. 02923-0011615017 (za nakazila iz tujine je potrebno navesti še S.W.I.F.T. Code:
LJBASI2X), odprt pri Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana. Vsak prevzemnik mora pred
prevzemom informacijskega memoranduma
podpisati pogodbo o zaupnosti. Oseba, ki
podpiše pogodbo o zaupnosti, se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo pooblašča za podpis
pogodbe o zaupnosti ter izročiti prodajalcu
izpisek prevzemnika iz sodnega ali drugega
ustreznega registra s slovenskim prevodom,
če le ta ni izdan v slovenskem jeziku.
4. Ponudba, dana v prvi fazi postopka za
nakup poslovnega deleža družbe, pripravljena na podlagi informacijskega memoranduma, mora vsebovati vsaj naslednje elemente:
– ceno za nakup 80% poslovnega deleža družbe,
– način in rok plačila kupnine,
– zavarovanje plačila kupnine,
– natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s podrobnim prikazom podatkov o
predlogu razvojne strategije družbe ter z
naslednjimi dodatnimi elementi: posledice
za zaposlovanje (ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti), načrt investicij s terminskim planom
in viri financiranja, razširitev prodajnega trga, ohranitev poslovnih funkcij in ohranitev
obsega oziroma povečevanje obsega proizvodnje).
5. K ponudbi, dani v prvi fazi postopka
na podlagi informacijskega memoranduma,
morajo biti priloženi vsi dokumenti oziroma
podatki, ki so zahtevani v informacijskem
memorandumu.
6. Rok za predložitev ponudb, pripravljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma, je 26. september 2002 do
12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, Slovenija, najkasneje do 26. septembra 2002 do 12. ure po lokalnem času,
v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi SŽ-Metal Ravne d.o.o.
– ne odpiraj“. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko
kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb.
7. Postopek prodaje bo potekal v dveh
fazah. Ponudniki bodo v prvi fazi oddali
nezavezujoče ponudbe, pripravljene na
podlagi informacijskega memoranduma in
v skladu z zahtevami informacijskega memoranduma. Komisija bo na podlagi kriterijev, navedenih v točki 8. spodaj, ob istočasnem izpolnjevanju pogojev iz točk 4. in
5. zgoraj, izmed prejetih ponudb opravila
izbor ožjega kroga potencialnih ponudnikov. V drugi fazi postopka bo ponudnikom,
ki bodo izbrani v ožji krog potencialnih ponudnikov, omogočena izvedba skrbnega
pregleda družbe. Po opravljenem skrbnem
pregledu družbe bodo ponudniki predložili
zavezujoče ponudbe v skladu s pisnimi navodili prodajalca.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
– kupnina za nakup 80% poslovnega deleža družbe,

– način in rok plačila kupnine, zavarovanje plačila kupnine,
– poslovni načrt družbe,
– načrt investicij in viri financiranja,
– ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti,
– razširitev prodajnega trga,
– ohranitev poslovnih funkcij in ohranitev obsega oziroma povečevanje obsega
proizvodnje,
– boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako lahko komisija
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne
da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero vlada ne bo soglašala, nična.
12. Predstavnik izbranega svetovalca v
postopku prodaje je Gorazd Buda, tel. +386
41 488 224, +386 1/589 48 68, e-mail:
gorazd.buda@teseus.si.
13. Kontaktna oseba za kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z informacijskim
memorandumom, postopkom prodaje ali
predmetom prodaje je Polona Mikuž, Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, Polona Mikuž, tel. +386
1/423-1378, faks +386 1/423-1404,
e-mail: polona.mikuz@sl-zel.si, vsak delavnik od 9. do 11. ure, na naslovu Slovenske
železarne d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-72960
Slovenian Steelworks, d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98 (hereinafter: Seller), represented in the procedure of the sale of subsidiary
companies of Slovenian Steelworks d.d. as
capital investments of the Republic of Slovenia by the Committee for the management
and supervision of the procedure of sale of
capital investments of the Republic of Slovenia (hereinafter: Committee), pursuant to the
Privatisation of Slovenian Steelworks Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No
13/98), the Law of Execution of the National
Budget for the year 2002 and 2003 (Official
Gazette of the Republic of Slovenia,
No.103/01), The Regulation on procedure
for the sale and Other Forms of Disposal of
State Property (Official Gazette of Republic
of Slovenia, No. 47/01 and 62/01) and Law
of Public Finance (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 124/00, 79/01 in
30/02) hereby publish the following
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Public Invitation to Bid
the purchase of an 80% share in
Slovenian Steelworks – Metal Ravne,
company for the production of
High-Alloyed d.o.o., Koroška Cesta 14,
Ravne na Koroškem
1. The seller is publishing this public
invitation with the intention of obtaining bids
in the procedure of public collection of bids
for the sale of an 80% share in Slovenian
Steelworks – Metal Ravne, company for the
production of High-Alloyed d.o.o., Koroška
Cesta 14, Ravne na Koroškem (hereinafter:
SŽ-Metal Ravne d.o.o. or company), which
is 100% owned by Slovenian Steelworks
d.d. The subject of sale is thus an 80%
share in the company SŽ-Metal Ravne
d.o.o.
2. SŽ-Metal Ravne d.o.o. is one of the
world’s leading producers of tool steels,
stainless steels and other specialty steels.
3. Bidders shall prepare and submit
non-binding bids in accordance with the information memorandum available on payment at the principal office of Slovenian Steelworks d.d. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
Slovenia. The information memorandum may
be obtained on the basis of confirmation of
prior payment of a non-refundable amount of
EUR 5,000.00 in the tolar countervalue at
the middle exchange rate of the Bank of
Slovenia on the date of payment to the transaction account of Slovenian Steelworks d.d.
no. 02923-0011615017, (payments from
abroad require an indication of the S.W.I.F.T.
code LJBASI2X), held at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. All recipients shall sign
a confidentiality contract prior to receiving
the information memorandum. Persons signing the confidentiality contract must present
original authorisation of the recipient authorising such persons to sign the confidentiality
contract and to deliver to the seller an extract
of the recipient from the court or other relevant register, together with a Slovenian translation if such extract is not issued in the
Slovenian language.
4. Bids issued in the first phase of the
proceeding for the purchase of a business
share in the company and prepared on the
basis of the information memorandum must
contain at least the following elements:
– The price for the purchase of an 80%
share in the company,
– Manner of and deadline for payment
of purchase price,
– Insurance of payment of purchase
price,
– Precisely analysed business plan for
the company for a period of 5 years, which
bidders submit with a detailed presentation
of data on the proposed development strategy of the company together with the following additional elements: consequences
for employment (preservation of the bulk of
jobs or increase of employment), investment
plan with schedule and sources of financing, expansion of sales market, preservation of business functions and preservation
of the volume or increase of the volume of
production).
5. Bids issued in the first phase of the
proceeding on the basis of the information
memorandum must enclose all documents
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or data required in the information memorandum.
6. The deadline for the submission of
bids prepared in accordance with the requirements of the information memorandum
shall be until 12.00 a.m., 26th September
2002. Bids arriving at the principal office of
Slovenian Steelworks d.d. Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, Slovenia no later than
12.00 a.m. local time on 26th September
2002, in two original copies in stamped
envelopes with inscription “Bid for the purchase of a share in the company SŽ-Metal
Ravne d.o.o. – do not open” shall be considered timely. Bids may be submitted in
Slovenian or English. The Committee may
at any time extend the deadline for the submission of bids.
7. The sales proceeding shall operate
in two phases. In the first phase, bidders
prepare and submit non-binding bids on
the basis of the information memorandum
and in accordance with the requirements
of the information memorandum. The Committee shall, on the basis of the criteria set
out in clause 8 below, and provided the
conditions from clauses 4 and 5 above are
met, perform a selection of a short-list of
potential bidders from among the bids received. In the second phase of the proceeding, the bidders selected in the short
list of potential bidders will be able to perform a due-diligence of the company. After
conducting a due-diligence of the company, bidders shall submit binding bids in
accordance with the written instructions of
the seller.
8. The basic criteria on the basis of
which bids will be assessed are:
– The price for the purchase of an 80%
share in the company,
– Manner of and deadline for payment
of purchase price, insurance of payment of
purchase price,
– Business plan for the company,
– Investment plan and sources of financing,
– Preservation of a larger proportion of
jobs, or increasing employment,
– Expansion of sales markets,
– Preservation of business functions and
preservation of the volume or increase of
the volume of production,
– Credit-worthiness of the bidder.
The order in which the criteria for assessment of bids are listed does not reflect
the importance of individual criteria.
9. The Committee may in any phase of
the proceeding invite all bidders, or only on
those bidders whose bids it assesses as
the most suitable, to supplement their bids
in individual elements; equally, the Committee may decide in any phase of the proceeding to negotiate with all bidders or with
individual bidders with the intention of
achieving the best possible sales terms and
of defining precisely the sales terms. Likewise, the Committee may at any time without any liability for compensation terminate
the procedure or negotiations without specifying reasons.
10. The seller shall not be obliged to
conclude a contract with the bidder offering
the most favourable conditions, or with any
other bidder.

11. Irrespective of the contractual provisions on the enforcement of the contract
concluded with the selected bidder, such
contract shall not enter into force if the Government of the Republic of Slovenia fails to
issue consent, and contracts to which the
Government fails to consent shall be rendered null and void.
12. The representative of the consultant
chosen in the procedure is Mr. Gorazd
Buda, tel: +386 41 488 224, +386 1/589
48 68, e-mail: gorazd.buda@teseus.si.
13. The contact person for any additional information whatsoever pertaining to the
information memorandum, the sale procedure or the subject of sale is Mrs. Polona
Mikuž, Slovenian Steelworks d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, tel.: +386
1/423-1378, fax +386 1/423-1404,
e-mail: polona.mikuz@sl-zel.si, each working day from 9 a.m. to till 11 a.m. at the
address of Slovenian Steelworks d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana.
Slovenian Steelworks, d.d.
Ob-72962
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98 (v nadaljevanju: prodajalec), ki ju v
postopku prodaje odvisnih družb Slovenske železarne, d.d. kot kapitalskih naložb
Republike Slovenije zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije (v nadaljevanju: Komisija), na podlagi Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01), Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) in Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 124/00, 79/01in 30/02) objavljata
poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
poslovnega deleža v družbi Slovenske
železarne Acroni, podjetje za
proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov,
d.o.o., Jesenice
1. Ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe Slovenske železarne Acroni podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, d.o.o., Cesta
Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: “SŽ Acroni“ ali “Družba“), ki je v
100% lasti Slovenskih železarn, d.d. Predmet prodaje je 80% poslovni delež družbe
SŽ Acroni.
2. SŽ Acroni je največji slovenski proizvajalec jekla in ploščatih jeklenih izdelkov.
Glavni proizvodi družbe so debela pločevina, toplo in hladno valjani trakovi in pločevine iz nejavnih jekel, jekel za elektropločevine in konstrukcijskih jekel.
3. Ponudniki neobvezujoče ponudbe pripravijo in oddajo v skladu z informacijskim
memorandumom, ki je proti plačilu na voljo
na sedežu Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenija. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
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nepovratnega zneska v višini 5.000,00 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na transakcijski račun Slovenskih železarne, d.d, Ljubljana, št.
02923-0011615017, pri NLB d.d., Ljubljana. Vsak prevzemnik mora pred prevzemom memoranduma podpisati pogodbo o
zaupnosti, oseba, ki za prevzemnika dvigne
memorandum pa se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno
osebo pooblašča za dvig memoranduma in
podpis pogodbe o zaupnosti.
4. Ponudba dana v prvi fazi postopka za
nakup poslovnega deleža družbe pripravljena na podlagi informacijskega memoranduma mora vsebovati vsaj naslednje elemente:
– najmanj triletni poslovni načrt ponudnika za družbo, ki je predmet prodaje;
– ponujeno kupnino;
– način in rok plačila kupnine, skupaj s
predlogom zavarovanj;
– opis, podatke in zagotovila v zvezi z
vsemi kriteriji,ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v točki 8. spodaj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načrtu iz prve alineje zgoraj.
5. Ponudbi dani v prvi fazi postopka na
podlagi informacijskega memoranduma morajo biti priloženi vsi dokumenti oziroma podatki, ki so zahtevani v informacijskem memorandumu.
6. Rok za predložitev ponudb, pripravljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma, je 26. 9. 2002. Ponudbe
so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Za pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele na sedež prodajalca – Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, najkasneje do četrtka, 26. 9.
2002 do 12. ure po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečatenih ovojnicah in s pripisom “Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi SŽ Acroni d.o.o. –
ne odpiraj.“.
Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.
7. Izbira najugodnejšega ponudnika bo
potekala na podlagi postopka v dveh fazah.
Ponudniki bodo v prvi fazi oddali nezavezujoče ponudbe, pripravljene na podlagi informacijskega memoranduma in v skladu z zahtevami takšnega memoranduma, komisija
pa bo na podlagi kriterijev navedenih točki
8. spodaj, ob istočasnem izpolnjevanju pogojev iz točk 4. in 5. zgoraj, izmed prejetih
ponudb opravila izbor ožjega kroga potencialnih ponudnikov. V drugi fazi postopka
bo ponudnikom, ki bodo izbrani v ožji krog
potencialnih ponudnikov, omogočena izvedba skrbnega finančnega, pravnega in operativnega pregleda družbe. Po opravljenem
skrbnem pregledu družbe bodo ponudniki
predložili zavezujoče ponudbe na podlagi
katerih se bodo opravila pogajanja s ponudniki in nato sklenjena pogodba.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
– razširitev prodajnega trga družbe;
– ohranitev poslovnih funkcij družbe in
ohranitev obsega proizvodnje družbe;
– pripravljenost za dodatna vlaganja v
družbo;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
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– ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti v družbi;
– poslovni načrt.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako pa lahko komisija v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki ali le s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenija ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero vlada ne bo soglašala, nična.
12. Svetovalec v postopku prodaje
družbe je Odvetniška družba Colja,
Rojs&partnerji o.p., d.n.o, 1000 Ljubljana,
Tivolska cesta 48.
13. Kontaktna oseba za kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z informacijskim
memorandumom, postopkom ali predmetom prodaje je Irena Peterlin, Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, tel.: +386(0)1/4231280, faks:
+386(0)1/4231404, e – mail: ir.peterlin @
sl-zel.si, vsak delavnik od 9. do 11. ure, ali
na naslovu svetovalca.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-72964
Pursuant to the Slovenske železarne Privatization Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 13/98), of the Year 2002
and 2003 Budget Implementation Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No.
103/01), Decree on Sales Proceedings and
Other Forms of Disposal of Governmental
Property (Official Gazette of the Republic of
Slovenia, No. 47/01 and 62/01) and Law
on Public Finance (Official Gazette of the
Republic of Slovenia, No. 124/00, 79/01
and 30/02), the Republic of Slovenia, Ministry of Economic Affairs, Kotnikova 5, Ljubljana and Slovenske železarne, d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98 (hereafter referred to as: the
Seller), in the sales proceeding involving the
subsidiary companies of Slovenske
železarne, d.d. as capital investments of the
Republic of Slovenia duly represented by the
Committee for conduct and supervision of
the sales proceeding relating to the capital
investment of the Republic of Slovenia (hereafter referred to as: the Committee), are publishing the following
Public Invitation to Bid
concerning the purchase of the
shareholding in Slovenske železarne
Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in
jeklenih izdelkov, d.o.o., Jesenice

1. The Seller is publishing this Public
Invitation to Bid in order to acquire the bids
in the process of public collection of bids
relating to the sale of Slovenske železarne
Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov, d.o.o., Kidričeva cesta 44,
4270 Jesenice (hereafter referred to as:
“SŽ Acroni” or “Company”), by 100% owned
by Slovenske železarne, d.d. The sale refers to at least 80% of the shareholding of
SŽ Acroni.
2. SŽ Acroni is the biggest Slovenian
steel producer and producer of flat steel
products. Main products of the Company
are quartoplate, hot and cold rolled strips,
plates and sheets made of stainless, electrical and structural steels.
3. The bidders shall make up and submit
their bids in accordance with the Information Memorandum, such as available against
remuneration at the registered office of Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1111
Ljubljana, Slovenia. The Information Memorandum can be collected against presentation of the receipt relating to the preliminary
payment of the non-refundable amount of
EUR 5,000.00, remitted to the foreign exchange account of Slovenske železarne,
d.d, Ljubljana, No. 02923-0011615017,
S.W.I.F.T. code LJBASI 2X, open with Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Before
collecting the Information Memorandum,
every recipient shall sign a Confidentiality
Contract; the person collecting the Information Memorandum on behalf of the recipient
shall identify himself/herself with an original
Power of Attorney issued by the recipient
that has authorized the respective person
for collection of the Information Memorandum and for signing the Confidentiality Contract.
4. The bid submitted in the initial phase
of the Company share purchase proceeding, such as made up on the basis of the
Information Memorandum, shall contain at
least the following elements:
– Bidder’s three years’ business plan
concerning the Company;
– Offered purchase money;
– Purchase money payment mode and
deadline, along with the proposed security;
– Description, data and evidences in
connection with all evaluation criteria referred to in Item 8 hereafter, unless such
elements have already been fully included
in the bidder’s business plan referred to in
the first sub-paragraph hereabove.
5. The bid submitted in the initial phase
of the proceeding, such as based on the
Information Memorandum, shall be accompanied by all documents and/or information
required in the Information Memorandum.
6. The deadline for the submission of
the bids made up as required in the Information Memorandum is 26th September
2002. Bids may be submitted either in the
Slovene or in the English language. Considered as arrived in time will be those bids
that will reach the registered office of the
Seller – Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana by 12 a.m. (local
time) on Thursday, 26th September 2002 at
the latest. Bids shall be submitted in two
original copies, in sealed envelopes labelled
“Ponudba za nakup poslovnega deleža v
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družbi SŽ Acroni d.o.o. – ne odpiraj.” (BID
for the purchase of the share in SŽ Acroni
d.o.o. – do not open).
The Committee may any time postpone
the deadline for submission of bids.
7. The selection of the winning bidder
will follow a double-phase proceeding. In
the initial phase, the bidders will submit their
non-binding bids, made up on the basis of
the Information Memorandum and in accordance with the respective requirements;
thereafter the Committee, considering the
criteria indicated in Item 8 below, along with
the fulfillment of the terms and conditions
referred to in Items 4 and 5 hereabove, will
form out of the received bids a short list of
potential bidders. In the second phase of
the selection proceeding, the bidders selected for a short list of potential bidders will
be offered the possibility of carrying out the
financial, legal and operational due diligence
procedure in respect to the Company. After
effecting such due diligence, the bidders
shall submit their binding bids that will constitute the basis of the negotiations with bidders and of the ensuing conclusion of the
contract.
8. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:
– Expansion of the Company’s sales
market;
– Preservation of business functions of
the Company and preservation of the size
of the Company’s production;
– Readiness for further investments into
the Company;
– Purchase money;
– Bidder’s rating;
– Preservation of the majority of jobs
and/or increase of employment in the Company;
– Business plan.
The order in which the bid evaluation
criteria are listed does not imply any standard of importance of individual criterion.
9. In any phase of the selection proceeding, the Committee may invite all bidders or only those whereof the bids are
considered as the most appropriate, to
complete their bids in individual elements.
Likewise, the Committee may decide in
any phase whatsoever to enter into negotiations with all bidders or only with individual of them in order to achieve the optimum
possible sales terms and to specify the
latter in detail. Moreover, the Committee
may any time cancel the proceeding or the
negotiations without any liability for damage and without indicating the respective
reason.
10. The Seller’s obligation to conclude
the contract with the bidder that offers the
most favourable conditions or with any other bidder is excluded.
11. Notwithstanding the contractual provisions on the entering in force of the contract concluded with the selected bidder,
such contract will not take effect unless the
Government of the Republic of Slovenia has
given its consent and the contract not approved by the Government will be considered null and void.
12. Odvetniška družba Colja, Rojs &
partnerji o.p., d.n.o. (Colja, Rojs & partnerji
o.p., d.n.o. Law Company), 1000 Ljublja-
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na, Tivolska cesta 48, will act as counselor
in the sales proceeding, the contact person
is Mr. Aleš Rojs.
13. The contact person for any further
information relating to the Information Memorandum, sales proceeding or sales object
is Mrs. Irena Peterlin, Slovenske železarne
d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, phone:
+386(0)1/4232211,
fax:
+386(0)1/4231404, e-mail: ir.peterlin @
sl-zel.si, every working day from 9.00 a.m.
till 11.00 a.m. or the information is available
at the counselor’s address.
Slovenian Steelworks, d.d.
Ob-72907
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01) Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana, razpisuje
sofinanciranje revije za potrošnike v
letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji
I. Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanje revije za potrošnike v letu
2002. Revija za potrošnike vsebuje analize
in raziskave o aktualnih temah s področja
varstva potrošnikov, morebitne primerjalne
teste kakovosti izdelkov in storitev, tematiko
pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva
potrošnikove pravice, pravne razlage, vprašanja potrošnikov in odgovore neodvisnih
strokovnjakov in strokovnjakinj na različne
teme.
II. Pogoji in merila
Pogoji:
1. izpolnjene pogodbene obveznosti do
Urad RS za varstvo potrošnikov iz leta 2001,
2. vpis v register društev oziroma sodni
register,
3. vlagatelj mora biti vpisan v register
potrošniških organizacij Urada RS za varstvo potrošnikov,
4. vlagatelj mora izdajati potrošniško revijo brez oglasov,
5. vlagatelj, mora ponuditi 12 številk revije na leto oziroma vsak mesec po eno
številko z možnostjo, da izda na leto največ
dve dvojni številki.
Merila
Največje možno število točk po vseh merilih je 100 točk.
1. Delovanje na področju varstva potrošnikov:
Delovanje na področju varstva potrošnikov se bo ocenjevalo po naslednjem ključu:
Kolikor deluje:
– več kot 3 leta prejme 30 točk,
– med 1 in 3 leti prejme 20 točk,
– za delovanje do 1 leta prejme 10 točk.

2. Možnost objavljanja mednarodnih primerjalnih testov blaga in storitev v reviji za
potrošnike – 20 točk
3. Stroški – maks. 10 točk
Vlagatelji bodo razvrščeni v vrstni red glede na povprečne stroške, ki jih imajo za izid
posamezne številke.
4. Naklada – maks. 20 točk
Vlagatelj, ki bo ponudil večjo naklado,
bo dobil večje število točk.
5. Priloge revije oziroma izredne številke
– maks. 20 točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirno 8,000.000 SIT, in sicer:
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letu
2002.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in polni naslov
Vloge morajo biti poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najkasneje do 8. 7.
2002 do 10. ure, na naslov Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana –
sprejemna pisarna.
Vloge morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah, na hrbtni strani kuverte mora biti
navedba pošiljatelja, na prednji strani kuverte mora biti razen naslova iz prvega odstavka te točke še označba “Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje revije za potrošnike v letu
2002.”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo odpirala vloge 8. 7. 2002 ob
10.30, v prostorih Urada za varstvo potrošnikov, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 28, Ljubljana.
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
predložene. Prepozne in nepravilno označene vloge se zavrnejo in v zaprtem stanju
vrnejo pošiljateljem. Vloge, ki ne bodo v
skladu s predmetom razpisa, se izločijo iz
nadaljnjega postopka.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene
vse vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih iz
razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Vlagatelj, ki v postavljenem roku ne bo
na zahtevo komisije oziroma neposrednega
uporabnika predložil zahtevanih dokumentov, bo izločen iz nadaljnje obravnave.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Potencialni prejemniki bodo v roku
45 dni od odpiranja vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o izidu javnega
razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 6. nadstropje, kontaktna oseba je Marcela Uršič, tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 351-139/01
Ob-72924
RS, Upravna enota Tolmin, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00) in po pooblastilu načelnika št.
031-1-00 z dne 6. 7. 2000, v zadevi izdaje
gradbenega dovoljenja, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Rejc Mariji, roj. Lapajne, Idrija pri Bači 68, sedaj neznanega bivališča, se kot
lastnici parcele št. 464/1 k.o. Most na
Soči, postavi začasnega zastopnika Mirana Droleta, Občina Tolmin, Padlih borcev
2, Tolmin.
2. Začasni zastopnik bo varoval pravice
in pravne koristi lastnice parcele št. 464/1
k.o. Most na Soči v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja v sklopu popotresne
obnove v Posočju za gradnjo lovilnih jam za
prestrezanje proda v strugi reke Bače pri
Bači pri Modreju, zaščite brežin vzdolž jam
in naprave talnih reber ter ureditev manipulativne površine na desnem bregu odseka
struge, lociranih na parc. št. 1190/1 in 432
k.o. Most na Soči, in sicer do pravnomočnega zaključka postopka oziroma dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik, stranka sama ali
njen pooblaščenec.
3. Dejanja začasnega zastopnika so trajna in jih stranka ali njen pooblaščenec ne
moreta preklicati.
Št. 209-74/2002-06-11
Ob-72937
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi 89. člena v zvezi z 51. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Izete Ugljanin, s stalnim prebivališčem v Tržiču, Trg svobode 10, naslednji
sklep:
1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Izeti Ugljanin
v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Marjeti Erjavec se vroči odločba Upravne enote Tržič, št. 209-74/2002-06-10 z
dne 18. 6. 2002. Z vročitvijo odločbe začasni zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 35103-40/02-13/133
Ob-73048
Upravna enota Gornja Radgona izdaja
po uradni dolžnosti, ter na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00, v nadaljevanju: ZUP), v
upravni zadevi investitorjev Marije Jaušovec
iz Hrastja-Mote 50, 9252 Radenci in Benjamina Tivadarja iz Hrastja-Mote 18A, 9252
Radenci, za izdajo enotnega dovoljenja za
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gradnjo nadomestne stanovanjske hiše, naslednji sklep:
1. V upravni zadevi investitorjev Marije
Jaušovec iz Hrastja-Mote 50, 9252 Radenci in Benjamina Tivadarja iz Hrastja-Mote
18A, 9252 Radenci, za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo nadomestne stanovanjske hiše, na zemljišču parc. št. 915/2, k.o.
Hrastje-Mota, v naselju Hrastje-Mota, se po
umrli Štefaniji Kšela, nazadnje stanujoči v
Hrastju-Moti 45, ki je po zemljiški evidenci
še vedno vpisana kot lastnica zemljišč, katera so sosednje ležeča zemljišču na katerem je predvidena gradnja, ter bi v postopku lahko sodelovala kot stranka ki ima pravico udeleževati se postopka zaradi varstva
svojih pravnih koristi, postavi začasna zastopnica Ljudmila Kšela iz Hrastja-Mote 45,
9252 Radenci.
2. Začasna zastopnica, navedena v
1. točki tega sklepa se imenuje samo v
upravni zadevi izdaje navedene odločbe iz
tega sklepa in se tega sklepa ne sme uporabiti za druge namene.
3. Začasna zastopnica je dolžna stranke oziroma pravne naslednike, takoj ko je
to objektivno možno, obvestiti o upravni
zadevi, ki teče pri Upravni enoti Gornja
Radgona.
4. Začasna zastopnica ima v postopku,
oziroma pri dejanju, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-24/2002-112
Ob-72823
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila Sindikata zavoda
SVIZ O. Š. Draga Kobala Maribor, z dne
12. 6. 2002, s sedežem sindikata v Mariboru, Tolstojeva ulica 3.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 24 z dne 14. 6. 2002.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovne
šole Draga Kobala Maribor, skrajšano:
SVIZ Slovenije, Osnovne šole Draga Kobala Maribor, je 1437089.
Št. 141-25/2002-112
Ob-72824
Pravila sindikata zavoda VVZ Koroška
vrata Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne
29. 4. 1993, pod zap. št. 115, ki odslej
nosijo naziv: Pravila Sindikata zavoda SVIZ,
Vrtca Koroška vrata Maribor, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
22. 5. 2002, ko je bilo spremenjeno tudi
ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Vrtca Koroška vrata Maribor,
skrajšano: SVIZ, Vrtca Koroška vrata Ma-

ribor, s sedežem v Mariboru, Smetanova ulica 34/a.
Št. 028-8/2002-5
Ob-72827
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 12. 6.
2002 sprejme v hrambo statut z nazivom
Statut sindikalne enote SVTK Ljubljana
in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 280, za sindikat z imenom:
Sindikat železničarjev Slovenije, Sindikalna enota SVTK Ljubljana, kratico:
SŽS, SE SVTK, matično številko:
1160087 in sedežem: Trg OF 6/I, Ljubljana.
Št. 028-5/2002-3
Ob-72828
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata kmetijstva in živilske industrije
Slovenije družbe Jata, d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 34, Ljubljana, matična
številka 1158538, se z dnem 31. 5. 2002
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov sindikatov pod
zaporedno številko 126.
Št. 12100-0002/02-008
Ob-72829
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata družbe Varnost Kranj, d.d.
Sedež sindikata je v Kranju, Bleiweisova 20.
Pravila Sindikata družbe Varnost Kranj,
d.d., so z dnem izdaje te odločbe
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 169.
Št. 013-2/02-105
Ob-72830
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravilnik o delovanju sindikata, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 5. 4. 2002
pod zap. št. 53, z nazivom: Pravilnik Sindikata družbe Hotel Donat, sprejetega na
ustanovni seji dne 22. 3. 2002, s sedežem: Hotel Donat, Zdraviliški trg 10,
3250 Rogaška Slatina.
Št. 02801-4/02
Ob-73044
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št.
188, kamor je vpisan Sindikat kovinske
in elektroindustrije Slovenije, Sindikat družbe Aurodent Celje, se z dne
21. 6. 2002 vpiše sprememba imena
sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije Sindikalna podružnica Zlatarna Celje d.d.
S sedežem: Kersnikova ulica 19,
3000 Celje.
2. Pravila za delovanje Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Sindikalna podružnica Zlatarna Celje d.d., ki so jih
dne 30. 5. 2002 sprejeli člani IO in seji,
se hranijo pri Upravni enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 1185829.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se nadomesti odločba Upravne enote
Celje št. 02801-13/97 z dne 18. 11.
1997.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-41/02-6
Ob-72842
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 19. 6.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Bruselj, Belgija (v nadaljevanju: KBC) in Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana (v nadaljevanju: NLB), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo kvalificiranega 34-odstotnega lastniškega deleža KBC v NLB. Na podlagi delniškega sporazuma bo prišlo do skupnega nadzora KBC in Republike Slovenije v NLB.
KBC je mednarodna univerzalna poslovna banka, ki opravlja vse vrste bančnih in
finančnih poslov za pravne in fizične osebe.
Osnovne dejavnosti KBC so tesno povezane tudi z dejavnostmi zavarovalništva in
upravljanja s sredstvi. NLB je univerzalna
poslovna banka, ki opravlja vse vrste bančnih in finančnih poslov za pravne in fizične
osebe. NLB preko svojih odvisnih oziroma
hčerinskih podjetij upravlja tudi investicijske
sklade, se ukvarja z nepremičninami, opravlja leasinške storitve, posle izvoznega faktoringa in finančnega svetovanja.
Na slovenskem trgu je bila doslej v glavnem dejavna le ena udeleženka koncentracije – NLB. Urad je na podlagi priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja učinkovite
konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30724-2/2002-3
Ob-72843
Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 19. 6. 2002 na zahtevo Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, uvedel postopek za izdajo negativnega izvida v smislu 8. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99) in podrejeno za podelitev
posamične izjeme v smislu določb 7. člena
ZPOmK. Predmet presoje je Dogovor o sodelovanju na področju izvrševanja plačil malih vrednosti, ki so ga sklenile banke in hranilnice, Združenje bank Slovenije in Banka
Slovenije. Z dogovorom so podpisnice določile področja in način sodelovanja pri integriranju sistemov plačil malih vrednosti in
oblikovale Odbor za plačilne storitve.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
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Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-43/02-3
Ob-72847
Urad republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 19. 6.
2002 izdal odločbo, v kateri skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odloči,
da priglašeni koncentraciji družb LB Propria d.o.o, Trg Republike 3, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju LB Propria), in Golf
Arboretum športno trženje, gostinstvo,
turizem, d.o.o, Volčji Potok 3a, 1235 Radomlje (v nadaljevanju Golf Arboretum),
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
Koncentracija družb LB Propria in Golf
Arboretum se je izvršila z nakupom več kot
50 odstotnega poslovnega deleža LB Proprie v Golfu Arboretumu. Koncentracija je
podrejena ZPOmK, saj podjetje LB Propria,
ki spada v skupino NLB, presega prag iz
prve alinee prvega odstavka 12. člena
ZPOmK.
Urad je na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Udeleženki koncentracije nastopata na različnih upoštevnih trgih, ki med seboj niso povezani, zato koncentracija na teh trgih, ne bo imela učinkov.
Urad RS za varstvo konkurence

Delničarji družbe Kompas hoteli, d.d.
Kranjska Gora imajo po določbi 516. člena
ZGD možnost vpogleda in prepisa vseh listin, vsak delavnik med 9. in 14. uro, na
sedežu družbe na naslovu Borovška cesta
100, Kranjska Gora.
upravi družb
Hotel Alpina d.o.o. Kranjska Gora in
Kompas hoteli, d.d. Kranjska Gora

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 1/04-3094/02
Ob-72922
Uprava duržbe Certus avtovusni promet
Maribor d.d., Linhartova ul. 22, Maribor, v
skladu s četrtim odstavkom 465. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja,
da ima družba Connex Transport AB, P.O.
Box 1820, SE-171 24 Solna, Sweden, v
družbi Certus avtobusni promet Maribor
d.d., Linhartova ul. 22, Maribor, večinski
delež, ki predstavlja 61,1180% glasovalnih delnic.
Certus Maribor d.d.
uprava
Ob-73049
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih, obveščamo delničarje, da nas je vzajemni sklad ALFA, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor, obvestil, da
je pridobil kvalificirani 8,9684% delež oziroma 120.000 delnic Mariborske livarne
Maribor d.d., ki mu zagotavlja glasovalno
pravico.
Mariborska livarna Maribor, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Objave gospodarskih
družb
Ob-72926
Upravi družb Hotel Alpina d.o.o. Kranjska Gora in Kompas hoteli, d.d. Kranjska Gora obveščata delničarje Kompas hoteli, d.d. Kranjska Gora, da je 12. 6. 2002
navedena družba kot edina družbenica hotela Alpina d.o.o. Kranjska Gora, pod opr.
št. SV 218/02 sprejela sklep o poenostavljeni pripojitvi prevzete družbe Hotel Alpina
d.o.o. Kranjska Gora, k prevzemni družbi
Kompas hoteli, d.d. Kranjska Gora. Družbi
sta tega dne tudi v notarski obliki sklenili
pogodbo o pripojitvi pod opr. št. SV
219/02.
Delničarji družbe Kompas hoteli, d.d.
Kranjska Gora, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, lahko v roku enega meseca, na
podlagi določb 528. člena ZGD, zahtevajo
sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.

Št. 377/02
Ob-72792
Na podlagi 7. točke Statuta družbe
Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj,
Savska c. 46, uprava družbe vabi delničarje na
4. sejo skupščine
družbe Zvezda, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, dne 1. 8. 2002 ob 12. uri
na sedežu družbe v Kranju, Savska c. 46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalki glasov pa Zvezdano Čebulj in Ireno
Maselj. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Bučan Trobec.
3. Seznanitev s poročilom NS.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in NS.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček znaša v letu 2001
skupaj 58,509.682,25 SIT.
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b) Za nagrado upravi in NS se uporabi
skupaj 1,000.000 SIT bruto bilančnega dobička.
c) O uporabi bilančnega dobička v višini
57,509.682,25 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
d) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2001.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša
Texima-Konta d.o.o.
7. Določitev sejnin za člane NS.
Predlog sklepa: na predlog NS se določi
sejnino za predsednika NS 45.000 SIT neto in za člana po 35.000 SIT neto.
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 uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v centralnem registru
pri KDD, po stanju zadnjega dne prijavnega
roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dne od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane
uro kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Zvezda, d.d., Kranj
uprava družbe
Št. 9/2-19/02
Ob-72793
Na podlagi točke 7.2. – sedmega poglavja Statuta delniške družbe Konstruktor
splošno gradbeno podjetje d.d. Maribor,
Sernčeva ulica 8 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe SGP Konstruktor d.d.,
Maribor
ki bo v torek, 30. 7. 2002 ob 10. uri v
sejni sobi družbe, Sernčeva ulica 8, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli odvetnika Igorja Osvalda, za predsednika verifikacijske komisije se izvoli Franca
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Štiberca, za preštevalki glasov pa Lilijano
Žel in Miro Maherl. Za notarja se potrdi
Stanislava Bohinca.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta z dne 26. 6. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.
b) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček družbe uporabi takole:
Bilančni
dobiček
v
višini
110,883.991,24 SIT se v skladu s 6. in 7.
odstavkom 228. člena ZGD odvede v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2002 imenuje družbo: ITEO-Abeceda d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe.
Predlog sklepa: svet delavcev SGP Konstruktor d.d. Maribor, v skladu z ZGD, Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Poslovnikom o delu sveta delavcev
delniške družbe SGP Konstruktor d.d., seznanja skupščino, da je na svoji 2. redni seji,
ki je bila dne 19. 11. 2001 izvolil za predstavnika delavcev v nadzorni svet SGP Konstruktor d.d. Maribor naslednja člana:
– Pavaa Terbuca, stanujočega Ul. Staneta Severja 9, 2000 Maribor in
– Bojana Toplaka, stanujočega Borova
vas 24, 2000 Maribor
od 28. 11. 2001, za mandatno dobo
štirih let.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagane spremembe statuta
SGP Konstruktor d.d. Maribor.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 21. 7. 2002, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 28. 6. 2002 do 30. 7. 2002
med 10. in 14. uro v pravno – kadrovski
službi družbe.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGP Konstruktor d.d.
uprava družbe
Marjan Bastič, univ.dipl.ekon.
Ob-72794
Na podlagi 73. člena Statuta delniške
družbe SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
4. redno skupščino
delniške družbe SCT d.d. Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. julija 2002 ob
12. uri, v dvorani A Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep v naslednjem besedilu: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednika skupščine imenuje
Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov
Matjaž Košir in Jože Bajuk.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev z letnim poročilom SCT
d.d., za poslovno leto 2001 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2001, skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom SCT d.d., za poslovno leto 2001, s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto
2001 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2001 in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovitev dobička
Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni dobiček družbe SCT d.d. 1.041,821.456,28
SIT in je sestavljen iz:
– čistega dobička za poslovno leto 2001
– 221,090.942,79 SIT,
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let 820,730.513,49 SIT.
4.2. Uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– 134,932.800 SIT prenesenega čistega dobička iz leta 1996 se izplača delničarjem za dividende, in sicer 300 SIT bruto na
delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 90 dni od dneva skupščine,
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni
klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan 1. 6. 2002;
– 15,903.794,70 SIT prenesenega dobička iz leta 1996 se izplača za nagrade
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članom nadzornega svetu družbe in
6,548.621,35 SIT prenesenega dobička iz
leta 1996 se izplača za nagrade članom
uprave družbe;
– 369,908.335,63 SIT prenesenega
dobička se razporedi v druge rezerve (proste rezerve);
– 293,436.961,81 SIT prenesenega
čistega dobička in 221,090.942,79 SIT
čistega dobička za poslovno leto 2001 oziroma v skupni višini 514,527.904,60 SIT
se ne razporedi oziroma se bo o njem razpravljalo v prihodnjih poslovnih letih.
4.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2001.
4.4. Prenos drugih rezerv na dolgoročne rezervacije.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se druge rezerve, ki so bile oblikovane ob
izdelavi otvoritvene bilance, v višini
2,512.802,43 SIT skupaj s pripadajočo revalorizacijo izločijo iz bilančne pozicije druge rezerve ter se prenesejo na dolgoročne
rezervacije.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2002 revizijsko
družbo Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta SCT d.d., v
predlaganem besedilu.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z odstopom dr. Bogdana Topiča s funkcije člana nadzornega sveta z 20. 12.
2001.
Za člana nadzornega sveta do konca
mandatnega obdobja 2000–2004 se imenuje Anton Preskar. Mandat novemu članu
začne teče z dnem imenovanja na skupščini
in preneha s prenehanjem mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z ZOR, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v informacijski pisarni, Vošnjakova 8, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če ob napovedani uri skupščina ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure po predvidenem prvotnem skli-
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cu. V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SCT d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
predsednik nadzornega sveta
Boris Zakrajšek, univ. dipl. prav.
Ob-72851
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicujem
8. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,
družbe za varovanje premoženja d.d.,
Preserje pri Radomljah, Pelechova 15,
ki bo v četrtek, 1. 8. 2002 ob 7.30, na
sedežu družbe v Preserjah pri Radomljah,
Pelechova 15, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marta Drčar, za preštevalca
glasov se izvolita Mirjana Gorza in Zdravko
Umek, za sestavo notarskega zapisnika
skupščine pa se imenuje notar Jože Rožman iz Domžal.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme, da bilančni dobiček
za leto 2001v višini 873.769 ostane nerazdeljen.
b) V skladu z 228. a členom veljavnega
zakona o gospodarskih družbah, skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta v vsebini, kakor so
navedeni v prilogi k temu sklepu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji v
korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Varnost Mengeš d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
neposredno njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo za udeležbo na skupščini osebo ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku sedem dni od objave sklica
skupščine, bo uprava družbe na stroške
družbe nasprotni predlog objavila.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter spremembe in dopolnitve statuta
so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak dan v delovnem času.
Varnost Mengeš, d.d., Radomlje
direktor
Marjan Gorza

Ob-72860
Na podlagi 19. člena statuta družbe Tiskarne Novo mesto, d.d. sklicujem
7. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v sredo, 31. julija 2002 ob 11. uri
v sejni sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v
Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
izvolitev predsedujočega skupščine, določitev dveh preštevalk glasov in ugotovitev
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
za vodenje skupščine in določi se dve preštevalki glasov po predlogu direktorja. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsedujoči ugotovi
sklepčnost.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
a) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in
poročila nadzornega sveta o preveritvi sestave letnega poročila za leto 2001 in predloga za uporabo bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2001, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2001.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe na
dan 31. 12. 2001 78,908.435,38 SIT, ki
je sestavljen iz nerazporejenega čistega dobička poslovnega leta 2001 v znesku
24,293.390,58 SIT in iz prenesenih čistih
dobičkov skupaj z revalorizacijo iz preteklih
let 1999 in 2000 v skupnem znesku
54,615.044,80 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi:
– 8,229.000 SIT za dividende delničarjem, kar znaša 120 SIT bruto na delnico. Za
izplačilo dividende se uporabi celotni znesek revalorizacije in del prenesenega čistega dobička za leto 1999.
– 35,015.871,46 SIT za oblikovanje
drugih rezerv se uporabi celotni znesek
neuporabljenega čistega dobička prenesenega iz leta 2000 skupaj z revalorizacijo
tega dobička.
– 35,663.563,92 SIT ostane kot nerazporejen bilančni dobiček prenesen iz leta
2001 (24,293.390,58 SIT) in del prenesenega čistega dobička iz leta 1999
(11,370.173,34 SIT).
Izplačilo dividende se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema tega sklepa na
skupščini. Do izplačila dividende so upravičeni vsi delničarji družbe, katerih lastništvo delnic je vpisano pri klirinško depotni
družbi v Ljubljani na dan zasedanja skupščine. Bruto dividenda na delnico znaša
120 SIT.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2001.
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4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejeme naslednji sklep: za pregled poslovanja in revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 se imenuje revizijsko
družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega mesta.
5. Odločanje o spremembi statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejeme naslednji sklep: statut
družbe z dne 31. 7. 1997 se spremeni tako,
da se vse dosedanje določbe v celoti nadomestijo z novimi ter se sestavi prečiščeno
besedilo statuta, ki se ga predloži v potrditev
notarju. Besedilo prečiščenega besedila statuta je priloga k predlogu sklepov.
6. Sprejem odstopne izjave člana nadzornega sveta na članstvo v nadzornem svetu in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednja sklepa:
1. Sprejme se odstopna izjava Igorja Vizjaka, člana nadzornega sveta, z 31. 7.
2002.
2. Za novega člana nadzornega sveta
družbe se izvoli Matej Kovačič, univ. dipl.
ek., za obdobje od 31. 7. 2002 do 31. 7.
2004, ko izteče štiriletni mandat nadzornemu svetu.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto,
pri direktorju, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dnevih po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je na dan 25. 7. 2002 vpisan v
KDD, sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem,
da na sedežu družbe vsaj štiri dni pred zasedanjem (do 27. 7. 2002) prijavi svojo
udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto, d.d.
direktor
Dušan Jarc
Ob-72909
Direktor družbe “Imgrad“ industrija montažnih gradbenih materialov Ljutomer d.d.,
Ormoška cesta 46, Ljutomer, na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe sklicuje
6. skupščino
družbe “Imgrad“ Ljutomer d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 29. 7. 2002
ob 13. uri, v poslovnih prostorih družbe na
Ormoški cesti 46 v Ljutomeru.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli
za predsednika skupščine Kristijana Kontarščaka in in za preštevalki glasov Blanko
Horvat in Marico Jerebič.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem letnega poročila za leto
2001 ter odločanje o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta skupščina v skladu z 2. odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih
družbah sprejme Letno poročilo družbe za
leto 2001.
2. V skladu z 282. a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeli direktorju družbe in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2001.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizijsko družbo ITEO Abeceda d.o.o. Ljubljana, za revizorja družbe
za leto 2002.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in poročilo revizorja je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
Imgrad Ljutomer, d.d.
direktor:
Rajko Žužek, univ. dipl. ek.
Ob-72911
Na podlagi točke 22. člena statuta delniške družbe Gradis TEO, Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve d.d., sklicuje
uprava družbe
6. sejo skupščine
Gradis TEO d.d.,
ki bo v sredo, 31. julija 2002, ob 15. uri
v veliki sejni sobi (IV. nadstropje - terasa) na
sedežu družbe, Šmartinska cesta 134/a,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščien se izvoli Drago Trbanc, za preštevalki
glasov se izvolita Sonja Malerič in Mojca
Lazar.
Skupščini prisostvuje notarka Marina Ružič Tratnik.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Nadzorni svet se pooblasti za uskladitev besedila statuta s tem sklepom.
3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila z že opravljenim pokritjem izgube iz
preteklih let se ugotovi, da družba ni izkazala bilančnega dobička.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2001 ter se jima v zvezi s
tem podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizorja za leto 2002, in
sicer KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in
3. točko sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 4. točko pa le nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev in glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Letališka
33, vsak delavnik od 9. do 14. ure od
1. 7. 2002 do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahajajo predlagane spremembe in dopolnitve statuta, letno poslovno poročilo uprave z razporeditvijo dobička ter pisno mnenje nadzornega sveta o
poslovnem poročilu.
Gradis TEO d.d.
uprava
Ob-72912
BTC Terminal Sežana d.d., Partizanska
c. 79, Sežana, uprava družbe, na podlagi
9.3. točke statuta družbe sklicuje
6. redno skupščino
delničarjev delniške družbe BTC
Terminal Sežana d.d.,
ki bo 30. julija 2002, na sedežu družbe
v Sežani, Partizanska c. 79, ob 13. uri.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom, o njem pa ne glasuje.
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2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Gvido Colja.
Za preštevalca glasov se izvolita Janko
Mahnič in Nataša Mahnič Kovšca.
Za notarja se imenuje Milan Mesar.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 98,627.000
SIT,
b) del bilančnega dobička v višini
20,770.000 SIT, revalorizirano na dan
30. 6. 2002 z rastjo življenskih stroškov, se
nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja
bruto 62 SIT na delnico.
Družba bo dividende izplačevala do 15.
avgusta 2002. Do izplačila dividende so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.
c) Del bilančnega dobička v višini
77,857.000 SIT ostane nerazdeljen.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2002 se imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe BTC Terminal Sežana, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta, skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v priloženi obliki ter čistopis statuta.
6. Obravnavanje in sprejem poslovnika
o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme na podlagi statuta
9.9. točke poslovnik o delu skupščine v priloženi obliki.
7. Obravnavanje in sprejem sklepa o pooblastilu direktorju za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sklep velja za obdobje 18 mesecev
od dneva vpisa na registrskem sodišču, nabavna cena ne more biti nižja od 800 SIT in
ne višja od 1.800 SIT, skupno število lastnih delnic ne sme presegati 35.019 delnic. Pridobitev lastnih delnic bo namenjena,
kot je določeno v 6.0. točki statuta, skladno s pravilnikom o kriterijih za pridobitev
lastnih delnic in nadzoru nad njihovimi transakcijami.
8. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva te objave dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri poslovnem
sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo za sejo skupščine do 8. ure na dan zasedanja skupšči-
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ne, ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
za seji prispe na sedež družbe najkasneje
do vključno 26. 7. 2002. Prijavi pooblaščencev mora biti priloženo pisno pooblastilo delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri na istem kraju, z
istim dnevnim redom. Skupščina bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
direktor Marko Lindič
Ob-72914
V skladu z določili statuta Dom Smreka
d.d., sklicuje uprava
6. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 7. 2002 ob 9.
uri na sedežu družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov in ugotovi prisotnost
vabljenega notarja.
2. Predložitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001 v višini
1,277.000 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička. Upravi in nadzornemu svetu
se podeli razrešnica za leto 2001.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 imenuje družba Iteo Abeceda d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
4. Odločanje o soglasju za delitev.
Predlog sklepa: sprejme se odločitev o
soglasju za delitev. Dom Smreka, trgovska
družba d.d. v postopku delitve, kot prenosna družba, oddeli del svojega premoženja
skladno z delitvenim načrtom ter ga prenese na naložbeno družbo Novus d.d., ki se v
tem postopku ustanovi. Potrdi se delitveni
načrt z dne 12. 6. 2002.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino z naslednjo dokumentacijo, ki predstavlja podlago za odločanje o soglasju za delitev 1) delitveni načrt, 2) letna poročila družbe za zadnja tri
poslovna leta, 3) zaključno poročilo družbe,
4) poročilo uprave o delitvi, 5) poročilo delitvenega revizorja in 6) poročilo nadzornega
sveta o pregledu delitve je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik med
8. in 9. uro. Delničarji imajo v skladu z drugim odstavkom 533.j člena ZGD pravico
zahtevati, da jim družba brezplačno izroči
prepis dokumentacije, ki predstavlja podlago za odločanje o soglasju za delitev.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, je po-

trebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri z istim
dnevnim redom. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dom Smreka d.d. Maribor
uprava
direktor
Miroslav Rieger, univ. dipl. pravnik
Št. 42/2002
Ob-72917
Na podlagi 36. in 37. člena statuta
družbe Center Ljubljana, trgovsko podjetje
d.d., uprava sklicuje
8. skupščino družbe
Topdom trgovsko podjetje d.d.,
ki bo dne 31. 7. 2002 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Letališka cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
Za predsedujočega skupščini se izvoli
Alojz Slanc.
Izvoli se preštevalka glasov Vida Gosar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2001 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička iz preteklega poslovnega leta za
družbo Topdom d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o delitvi
dobička za preteklo poslovno leto v predloženem besedilu.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje Deloitte & Touche d.o.o., Ljubljana.
6. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se zaradi
širitev nadzornega sveta v skladu s spremenjenim statutom družbe za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvolita:
– Boštjan Čertanec in
– Polona Tičar.
Skupščina delničarjev se obvesti tudi o
imenovanju člana nadzornega sveta kot
predstavnika delavcev.
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Mandat novih članov nadzornega sveta
je štiri leta, s pričetkom mandata z dnem
31. 7. 2002.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem 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.
Delničarji lahko vložijo nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva objave tega sklica
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.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je
do dne 28. 7. 2001, v tajništvu uprave na
sedežu družbe ali pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna 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 veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Topdom d.d.
glavni direktor Anton Sedeljšak
Ob-72921
Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna gorica, uprava Farme Stična, d.d.,
sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.,
ki bo v torek, 30. 7. 2002 ob 13. uri, v
prostorih jedilnice Farme Stična, d.d., Stična 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli: Ponebšek Janez, univ. dipl. inž. kmet.,
– za preštevalki glasov se izvolita: Hrovat Vlasta in Štrempfelj Marina.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2001 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: od celotnega bilančnega dobička v

Št.

55-56 / 28. 6. 2002 / Stran 4751

višini 122,206.677,13 SIT, se deli bilančni
dobiček v znesku 23,162.080 SIT in to:
– lastnikom za dividende v znesku
21,422.080 SIT, kar znaša 320 SIT bruto
dividende na delnico;
– upravi bruto v znesku 1,350.000 SIT;
– nadzornemu svetu bruto znesek
390.000 SIT (trije člani po 130.000 SIT).
Plačilo se izvrši najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa na skupščini družbe.
Do dividend so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v centralni register KDD na dan
zasedanja skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001 in jima podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da 30. 10.
2002 preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta. Na predlog nadzornega
sveta se v nadzorni svet ponovno izvolita
prof. dr. Andrej Šalehar in Polonca Sekirnik, univ. dipl. ek., kot predstavnika delničarjev. Tretjega člana imenuje svet delavcev delniške družbe Farme Stična, d.d., kot
predstavnika delavcev.
Mandat izvoljenih članov prične teči
30. 10. 2002 in traja štiri leta.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe, se za revizijo računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2002 imenuje revizijsko hišo IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar
izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovim potrdilom o imetništvu delnic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, v pisni obliki. Prosimo delničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Farma Stična, d.d., Stična l, 1295 Ivančna gorica, vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
V tajništvu so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini delničarjev
in druga gradiva.
Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 14. uri, istega dne. Po ponovnem
sklicu, bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Farma Stična, d.d.
uprava družbe

Ob-72930
Na podlagi 6.3 točke statuta NTU upravljanje z naložbami, d.d., Strossmayerjeva
30, Maribor, sklicuje uprava
7. skupščino
delniške družbe NTU upravljanje z
naložbami, d.d.,
ki bo dne 29. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni
sobi Probanke d.d., na Strossmayerjevi 30,
v Mariboru.
Uprava družbe predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Darjo Papić, za preštevalki
glasov pa Lilijano Studenčnik in Biserko
Fekonja. Seji prisostvuje notar Friderik Bukovič.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v priloženem besedilu.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2001, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2001
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlogi sklepov:
3.1. Skupščina sprejme informacijo o
letnem poročilu za poslovno leto 2001, poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega
poročila.
3.2. Bilančni dobiček v višini
148,575.976,28 SIT, ki je sestavljen iz nerazporejenega dobička leta 2000 v višini
11,260.391,72 SIT in njegovega revalorizacijskega popravka v znesku 807.975,82
SIT ter čistega dobička leta 2001 v višini
136,507.608,74 SIT se deli:
– del bilančnega dobička v višini
125,738.800 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2000 v višini
11,260.391,72 SIT in njegovega revalorizacijskega popravka v znesku 807.975,82
SIT ter čistega dobička leta 2001 v višini
113,670.432,46 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v višini 1.700 SIT bruto na
delnico,
– del bilančnega dobička v višini
3,000.000 SIT, ki izhaja iz čistega dobička
leta 2001, se nameni za nagrado upravi in
nadzornemu svetu,
– preostali bilančni dobiček v višini
19,837.176,28 SIT, ki izhaja iz čistega dobička leta 2001, ostane nerazporejen in se
odločanje o njegovi razporeditvi prenese v
naslednje leto.
Dividende se delničarjem izplačajo v
roku 30 dni po končani skupščini, in sicer
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana, na dan 1. 8. 2002. V istem
roku se realizira tudi udeležba uprave in
nadzornega sveta v dobičku.
3.3. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter jima podeljuje razrešnico.
Predlagatelja sklepov pod točkami dnevnega reda 1, 2, 3 sta uprava in nadzorni
svet. Gradivo za skupščino ki vsebuje letno
poročilo z revizorjevim mnenjem in poročilo
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nadzornega sveta je na voljo vsak dan od
10. do 12. ure, v prostorih uprave, Strossmayerjeva 30, Maribor, od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine. Na skupščini
se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji,
ki želijo, da bodo njihovi nasprotni predlogi
objavljeni v skladu z zakonom, naj jih podajo v pisni obliki z obrazložitvijo upravi v 7
dneh po objavi sklica skupščine. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani kot imetniki delnic družbe pri KDD na dan 24. 7.
2002 in bodo svojo udeležbo pisno prijavili
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi predložiti
tudi pooblastilo. Udeležence prosimo, da
se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prejeli gradivo in glasovnice.
NTU, d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-72941
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno
d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in
platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 29. 7. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in podeli razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2001.
a) Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2001 znaša 10,330.519,43
SIT, v celoti prenese v leto 2002 kot preneseni dobiček.
b) Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje iz leta
2001.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Pooblašča se upravo za pripravo čistopisa
statuta družbe na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2002 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Iteo Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilo, poročilom
nadzornega sveta in predlaganih sprememb
statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu
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družbe vsak delavnik od 8. do 11. ure od
dneva objave sklica do dne zasedanja skupščine.
Nasprotni ali dopolnilni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo
oddani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila se deponirajo na sedežu
družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 13.
uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.,
uprava
Ob-72947
Na podlagi 6.3 člena statuta družbe
KOPS d.d., Industrijska 5, Grosuplje,
uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine družbe
ki bo 30. 7. 2002, v prostorih družbe
KOPS d.d., Industrijska 5, Grosuplje s pričetkom ob 10. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo predlagani predsednik in
dva preštevalca glasov in za prisotnega notarja na skupščini se potrdi Marjan Kotar iz
Grosuplja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, revizorjevim poročilom za leto 2001,
poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe v letu 2001
v višini 57,412.257,75 SIT se uporabi:
– 9,224.000 SIT za dividende delničarjem (100 SIT bruto / delnico),
– 800.000 SIT se nameni za nagrado
nadzornemu svetu in sicer za nagrado predsedniku 480.000 SIT in članu 320.000 SIT,
– o preostanku bilančnega dobička v višini 47,388.257,75 SIT se bo odločalo v
naslednjih letih.
Rok za izplačilo dividend je do 31. 10.
2002 in za nagrad nadzornemu svetu do
30. 7. 2002. Dividende se delničarjem izplačujejo po stanju delniške knjige dva dni
po skupščini.
2.2. Upravi in nadzornemu svetu se v
skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica za delo v
letu 2001.
3. Sprememba in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja družbe v letu 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko hišo, ki bo opravila
revizijo poslovanja v letu 2002 imenuje revizijska družbo Podboršek d.o.o., Ljubljana.
5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da v roku 18 mesecev od sprejema
tega sklepa kupi lastne delnice po ceni največ 2.000 SIT za delnico, pri čemer ne sme
pridobiti več kot 5% osnovnega kapitala. Pridobljene delnice lahko uprava odsvoji le ob
upoštevanju prednostne pravice delničarjev
in sicer po ceni najmanj 2.500 SIT, lahko pa
jih tudi umakne v breme drugih sestavin kapitala v skladu s tretjo točko 356. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji za udeležbo: pogoj za udeležbo
in glasovanje na skupščini je, da se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci svojo
udeležbo na skupščini prijavijo najmanj tri
dni pred skupščino. Pooblaščenci so ob
prijavi dolžni priložiti tudi pisno pooblastilo,
to ostane deponirano na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj pol ure
pred začetkom skupščine.
Gradivo: letno poročilo za leto 2001,
poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predlog
sprememb statuta je na vpogled na sedežu
družbe vsak dan od 8. do 15. ure.
KOPS d.d. Grosuplje
uprava
direktor: Bogomir Gabrijel
Ob-72963
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01, 59/01,
50/02) in točke 7.4. Statuta družbe Kras
mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje
31, 6210 Sežana, direktor družbe Kras d.d.
sklicuje
šesto skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna
industrija d.d.,
ki bo v sredo dne 31. 7. 2002 ob 13. uri
v prostorih Obrata Šepulje, Šepulje 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
(predsednik in dva preštevalca glasov),
– zapisnikarja;
b) ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje povabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001 skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za leto 2001 in s potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2001.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
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na se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe
Kras d.d. za poslovno leto 2001, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za leto 2001 in s potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Kras d.d. v predloženem besedilu.
b) skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti družbe z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
ter o spremembah in dopolnitvah statuta
družbe Kras d.d.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
Standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS
2/02) se uskladijo posamezne šifre in nazivi dejavnosti v predloženem besedilu.
b) sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Kras d.d. v predloženem
besedilu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic
družbe.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme
se sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z umikom delnic v predloženem besedilu.
6. Sprejem sklepa – pooblastila direktorju za pridobivanje lastnih delnic.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme
se sklep – pooblastilo direktorju za pridobivanje lastnih delnic v predloženem besedilu.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2002.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe Kras d.d. za poslovno leto 2002 se imenuje predlagani
revizor.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda in predlogi sklepov so na
vpogled v Pravni službi, v Obratu Šepulje,
Šepulje 31, vsak delovnik od 8. do 16. ure,
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi: delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v
7-ih dneh od dneva te objave.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave tega sklica skupščine
skupaj s sklicem skupščine, sporočil vsem
imenskim delničarjem.
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Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (centralni register) na dan 22. 7. 2002.
Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev, oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Pooblaščenec, oziroma zastopnik delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom
ter osebnim dokumentom; zastopnik pravnih oseb pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji, oziroma njihovi zastopniki do
vključno 28. 7. 2002 direktorju družbe prijavijo svojo udeležbo, oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Poleg osebne prijave v Obratu Šepulje,
Šepulje 31, je mogoče prijavo za udeležbo,
oziroma pooblastilo podati tudi s priporočenim pismom.
Glasovanje: glasuje se osebno ali po pooblaščencu, oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
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 ponovno zasedanje skupščine istega dne 31. 7. 2002 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kras d.d. Sežana
direktor:
Fonda Edvard
Ob-72966
Na podlagi 7.2. člena Statuta družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d., sklicuje
uprava
VI. sejo skupščine
družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d,
ki bo v sredo, 31. 7. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Nevena Tea Gorjup ter za preštevalki glasov
Marjana Bukovec in Milena Košiček.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju
v letu 2001 z revizorskim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta ter sklepanje o
uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1.Sprejme se letno poročilo družbe za
leto 2001, ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001 381,157.000
SIT.
Bilančni dobiček za leto 2001 ostane
nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
3. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
– 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
3.2. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe in predloženo prečiščeno besedilo statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijska hiša Dinamic, d.o.o., Brusnice.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, revidiranim poročilom za
leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274.a ZGD-F, je delničarjem na
vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure, v
tajništvu družbe, od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so
na dan 25. 6. 2001 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki in ki pisno prijavijo
osebo ali s priporočeno pošiljko dostavijo
prijavo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovnice.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kirm
Ob-72967
Na podlagi 21. člena Statuta delniške
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d., direktor
družbe in nadzorni svet sklicujeta
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7. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Grosuplje
d.d., Grosuplje, Cesta na Krko 24,
ki bo dne 31. 7. 2002 ob 11. uri, na
sedežu delniške družbe Cesta na Krko 24,
Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Strmole Miran.
Za preštevalca glasov se izvoli Kastelic
Marija. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe za poslovno leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274.a členu ZGD.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni
dobiček 17,611.263,01 SIT. Bilančni dobiček se nameni za pokrivanje čiste izgube
poslovnega
leta
2001
v
znesku
16,006.409,80 SIT. Za pokrivanje čiste izgube se razporedi dobiček leta 1996,
1997, 1998 in delno 1999.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
1,604.853,21 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice oziroma zaupnice direktorju družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe podeljuje upravi in
članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2001.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi pisne izjave o odstopu s funkcije
člana nadzornega sveta Vasja Pokovec, se
za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev izvoli Celan Borut, z
mandatom, ki traja do izteka mandata celotnega nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja se za poslovno leto
2002 imenuje revizijska družba Podboršek
d.o.o., Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled na sedežu podjetja vsak dan od 10.
do 12. ure, do vključno 31. 7. 2002.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo
ostale delničarje seznanila o predlogih delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lah-
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ko uresničijo delničarji, ki so poslali ustrezna pooblastila tako, da ista prispejo tri dni
pred skupščino (najava in pooblastilo) na
sedež družbe.
Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna ob uri
sklica, se bo skupščina ponovila eno uro po
prvem sklicu. Skupščina bo v drugo odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje je osebno ali po pooblaščencu na podlagi t.i. glasovne tablice, ki jo
bodo delničarji oziroma pooblaščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo potekalo
zasedanje.
Mizarstvo d.d.
direktor
Franci Jošt
predsednik nadzornega sveta
Borut Veselko
Ob-72985
Uprava delniške družbe Kompas Hoteli Kranjska Gora, s sedežem Borovška
100, Kranjska Gora na podlagi statuta
sklicuje
8. redno skupščino delničarjev,
ki bo 1. avgusta 2002 ob 12. uri v prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da se za predsednika
izvoli Andrej Žužek, za preštevalke glasov
Vesna Abram, Darinka Brcar in Mira
Dominko, seji prisostvuje notar Stane
Krainer.
3. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2001 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
3. b) Seznanitev z bilančnim dobičkom
za leto 2001 in razrešnica uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni sveta predlagata
skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička: realiziran čisti dobiček v višini 42,126.000 SIT je bil namenjen za pokrivanje minulih izgub. Bilančnega dobička ni bilo.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2001.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe
sklep: za revidiranje poslovanja družbe v
letu 2002 se imenuje revizijska družba Auditor, d.o.o., Ptuj.
5. Spremembe statuta.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga, da se sprejmejo predlagane spremembe:
a) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 1.2,
b) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 1.3,
c) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 2.1,
č) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 3.15,

d) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 3.16,
e) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 4.5,
f) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 6.4,
g) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 6.6,
h) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 7.2,
i) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 7.3,
j) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 7.4,
k) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 8.1,
l) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 10.1,
m) sprejme se predlog spremembe statuta družbe v točki 10.2.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino skupaj s poročilom nadzornega sveta, revidiranim letnim
poročilom uprave za leto 2001 in s predlogi
sprememb statuta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
Kranjska Gora, vsak delavnik od 9. do 11.
ure do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki so dne 29. 7.
2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Vsaka delnica predstavlja en glas.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
29. 7. 2002.
Dvorana v kateri bo skupščina, bo odprta od 11.30 dalje. V tem času lahko delničarji prevzamejo glasovnice. Prosimo, da
na sejo pridete pravočasno.
Kompas Hoteli d.d. Kranjska Gora
direktorica
Tina Habjanič
Št. 03124
Ob-73200
Na podlagi 39., 40. in 41. člena Statuta
Komunalna operativa d.d., Ljubljana, Povšetova 8, sklicuje predsednik nadzornega sveta
8. sejo skupščine delničarjev
Komunalna operativa d.d.,
ki bo v torek, 30. 7. 2002, ob 14. uri, v
prostorih družbe na Povšetovi 8, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe, način glasovanja in predlog dnevnega reda ter:
– izvolitev predsedujočega skupščini,
– izvolitev dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red, izvoli predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in notarja Mira Košaka za sestavo notarskega zapisa.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščino se seznani z
letnim poročilom za leto 2001 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.
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Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki znaša skupno 43,512.559 SIT in ga sestavlja
čisti dobiček za leto 2001, v znesku
1,137.958 SIT in nerazporejeni preneseni
čisti dobiček preteklih let v znesku
42,374.601 SIT, ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2002, skupščina imenuje družbo Dubarič, d.n.o., Svetovanje in revidiranje, Kumrovška 7, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Skupščine se udeležijo in na njej odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v KDD v Ljubljani po stanju na
dan 19. 7. 2002.
Gradivo
Gradivo za skupščino je vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Povšetova 8, Ljubljana vsak delovnik med
8. in 9. uro.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupšina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupšična sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Komunalna operativa, d.d.,
Ljubljana
predsednik nadzornega sveta
Peter Vučko
Ob-73203
Uprava družbe TAB - Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe objavlja sklic
6. redne skupščine
družbe TAB - Tovarna akumulatorskih
baterij, d.d.,
ki bo dne 2. 8. 2002 ob 13. uri v prostorih Hotela Club Krnes, Center 153, Črna na
Koroškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Simona Brajer, za preštevalca glasov se ime-
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nujeta Gordana Žibret in Igor Lipovnik. Vabljen notar je prisoten.
3. Sprejme se predlagan dnevni red.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2001, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček v višini 988.582 tisoč SIT
uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz
dobička.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava njuno delo v poslovnem letu
2001.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
1. Zaradi uskladitve dejavnosti družbe z
novo Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti se obstoječi
opisi dejavnosti, katerim se je spremenil
naziv ali šifra nadomestijo z novimi opisi
dejavnosti; DG 24.660 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, DH 25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, DH 25.240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas, DK 29.560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, DL 31.400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij, G 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov,
G 51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, G 51.900 Druga trgovina
na debelo, G 52.120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah,
G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, G 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, G 52,740 Druga popravila izdelkov široke porabe, I 60.240
Cestni tovorni promet, I 63.110 Prekladanje, I 63.120 Skladiščenje, J 65.210 Finančni zakup (leasing), K 70.200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, K 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem,
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, K 71.340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, K 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, K 74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, K 74.150 Dejavnost holdingov,
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje, K 74.400 Oglaševanje, K 74.820
Pakiranje, O 90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov, O 90.023 Ravnanje z nevarnimi
odpadki.
2. Dejavnost družbe se razširi za naslednje dejavnosti: K 74.110 Pravno svetovanje, K 74.500 Dejavnost posredovanja in
zaposlovanja delovne sile, K 74.700 Čiščenje objektov in opreme, O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
3. Zaradi uskladitve statuta z Zakonom o gospodarskih družbah, skupščina
sprejme statut družbe v prečiščenem besedilu, ki v celoti nadomešča prejšnje
besedilo.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko hišo
ITEO - Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, za izvedbo revizije poslovanja za leto
2002.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina, za mandatno obdobje 4 let,
za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo
interese kapitala naslednje
– Klavdija Kajzer,
– Blanka Štumberger,
– Janez Pačnik.
2. Skupščina se seznani s sklepom
Sveta delavcev družbe TAB - Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., s katerim se za
mandatno obdobje 4 let imenujeta predstavnika zaposlenih.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupšični
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan
29. 7. 2002, oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno pošiljko) pri samostojni referentki za pravno področje družbe na Poleni 6 v Mežici oziroma
deponirajo pooblastilo za zastopanje na
skupščini.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen o prvi točki, se glasuje z
glasovnico.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri samostojni referentki za pravno
družbo na Poleni 6 v Mežici vsak delovni
dan od 9. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe (Polena 6, Mežica) v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
TAB - Tovarna akumulatorskih
baterij, d.d.
uprava
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Nasprotni predlog

Ob-72791
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah, 66. člena ZTVP-1 in Pravil
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, uprava
družbe Slovenijales Mednarodno podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, objavlja nasprotni
predlog delničarja KS-sklad 2 PID,
d.d.,Ljubljana, k 3. točki dnevnega reda 7.
redne skupščine delničarjev družbe, sklicane za dne 11. 7. 2002 ter obvešča delničarje o svojem stališču:
1. Nasprotni predlog delničarja k 3. točki dnevnega reda:
V smislu 368. člena ZGD daje delničar
KS-sklad 2 PID, d.d., Ljubljana nasprotni
predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine delničarjev, sklicane za 11. 7. 2002:
Predlog sklepa je enak kot predlog sklicatelja, razen v točkah 2.1. in 2.4., ki se
glasita:
2.1. Za dividende se razdeli del bilančnega dobička, oblikovanega iz prenesenega dobička leta 2000, in sicer v višini 400
SIT bruto na delnico, v skupnem znesku
109,441.600 SIT.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji po stanju lastništva delnic v delniški
knjigi pri KDD dva delovna dneva po dnevu
skupščine. Dividende za lastne delnice se
ne izplačajo.
Dividende se izplačajo delničarjem v 60
dneh po sprejemu tega sklepa.
2.4. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v višini 290,172.206,80 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Obrazložitev: Poslovanje družbe in njena likvidnost omogočata izplačilo minimalne
dividende, ki jo implicira citirani člen ZGD.
2. Stališče uprave do nasprotnega predloga: uprava družbe se z nasprotnim predlogom ne strinja in ob tem pojasnjuje, da
izkazani dobički niso v celoti pokriti z likvidnimi prilivi in da je konsolidirana zadolženost družbe še vedno previsoka.
Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije d.d.,
Ljubljana
generalni direktor
mag. Žiga Jelenec

Objava sklepov skupščin
Ob-72832
Uprava delniške družbe Petrol d.d.,
Ljubljana na podlagi določb statuta objavlja, da so bili na 8. skupščini delniške družbe, ki je bila dne 19. junija 2002 v Ljubljani, sprejeti naslednji sklepi:
Za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov
se imenujeta Jože Bajuk in Denis Kostrevc.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
ugotovljeni bilančni dobiček v višini
7.022,122.707,28 SIT v skladu z določbami
228., 274. in 282. člena ZGD uporabi za:
(1) izplačilo dividend delničarjem v znesku 600 SIT bruto na delnico oziroma
1.251,780.600 SIT,
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(2) izplačilo nagrad 6-članski upravi in
12-članskemu nadzornemu svetu družbe
kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto
znesku 85,309.793,91 SIT, izplačljivo v
delnicah družbe po tržni vrednosti na dan
izplačila,
(3) prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 2.842,516.156,68 SIT,
(4) preneseni dobiček v znesku
2.842,516.156,69 SIT, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod točkama 1 in 2 se uporabijo preneseni dobički iz let 1993 do
1995 in iz leta 1998 ter del drugih rezerv iz
dobička iz leta 1998.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan 21. junija
2002, na način, določen s sklepom uprave
družbe.
V skladu s 282.a členom ZGD, skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2001.
Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2002 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana.
Petrol, d.d.
predsednik uprave
Janez Lotrič

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 147/2001
S-72745
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP TEN d.d., Vojkova 58,
Ljubljana za dne 10. 7. 2002 ob 10. uri, 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 19. 6. 2002
St 57/98
S-72804
To sodišče je s sklepom St 57/98 dne
6. 5. 2002 na lastno zahtevo razrešilo stečajnega upravitelja Željka Kranjca iz Ljubljane.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
St 48/2001
S-72806
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Atlas Ambasador
d.o.o. - v stečaju, Mestni trg 8, Ljubljana,
za dne 4. 9. 2002 ob 9.20 v sobi 307/III
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002
St 168/2001
S-72807
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 168/2001 dne 5. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Deri, d.o.o.,
Podjetje za gostinstvo in turizem, Novo
polje, Cesta XI/2a, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2002
St 13/2002
S-72808
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2002 dne 11. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Negrad
d.o.o., Pot na stan 46, Brezovica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2002
St 164/2001-20
S-72809
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 164/2002 dne 11. 6. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Jespak
d.o.o., Letališka 30, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2002
St 64/2000
S-72810
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Dafina d.o.o. - v stečaju za
dne 10. 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 18. 6. 2002
St 88/2002
S-72811
To sodišče je s sklepom St 88/2002
dne 18. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Klarič Nada, s.p., Trgovina Nada, Ljubljanska c. 5, Kočevje, matična številka 5054503.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
St 101/2002
S-72812
To sodišče je s sklepom St 101/2002
dne 19. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Schlamberger, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Novo Polje c. X/13, Ljubljana, matična
številka 5621500, šifra dejavnosti 51190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc, Pavšičeva 2, Logatec.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2002
St 65/2002
S-72813
To sodišče je s sklepom St 65/2002
dne 18. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gama Auto d.o.o., Kajuhova 55, Ljubljana, matična številka
5825504, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2002 ob 12.45, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
St 97/2002
S-72814
To sodišče je s sklepom St 97/2002
dne 18. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kompas Computers, informacijski inženiring d.o.o., Pražakova 4,
Ljubljana, matična številka 5573866, šifra
dejavnosti 74.204.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2002 ob 12.20, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
St 106/2002
S-72815
To sodišče je s sklepom St 106/2002
dne 18. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Orso, podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana, matična številka 5673879, šifra dejavnosti 11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2002 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
St 49/2002
S-72816
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2002 sklep z dne 19. 6.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Dečko Milan s.p., Gradbeništvo,
Tržišče 33, Rogaška Slatina (matična številka 5004416).
Odslej se firma glasi: Dečko Milan s.p.,
Gradbeništvo, Tržišče 33, Rogaška Slatina
(matična številka: 5004416) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka tudi na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnanjo 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 nave-

sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2002 ob 12.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2002
St 42/2002
S-72817
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 42/2002 sklep z dne 14. 6.
2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Finet, Podjetje za izgradnjo računalniško podprtih procesov d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka:
5501482).
Odslej se firma glasi: Finet, Podjetje za
izgradnjo računalniško podprtih procesov
d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka: 5501482) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka tudi na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnanjo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 9. 2002 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2002
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St 59/2001
S-72818
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 59/2001 sklep z
dne 29. 5. 2002:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom Glin pohištvo, Tovarna pohištva
in opreme d.o.o., Lesarska 10, Nazarje
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 29. 5. 2002.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
Razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do dobaviteljev s poplačilom v denarju v višini 60% njihove vrednosti v roku treh let od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pri čemer se zmanjšana terjatev
obrestuje z letno obrestno mero TOM + 0%.
Razred B: terjatve iz naslova prejetih posojil s poplačilom v denarju v višini 20%
njihove vrednosti v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pri čemer se zmanjšana terjatev
obrestuje z letno obrestno mero DEM + 2%
oziroma EUR + 2%.
Razred C: terjatve iz naslova plačila davkov in prispevkov za katere se v skladu s
tretjim odstavkom 16. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji pri katerih
se odpustijo celotne obveznosti iz naslova
zamudnih obresti, ki so se natekle do dneva
začetka postopka prisilne poravnave, glavnice pa se poplačajo v denarju v višini 20%
njene vrednosti v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pri čemer se zmanjšana terjatev obrestuje z letno obrestno mero TOM + 0%.
Razred D: terjatve ločitvenih upnikov oziroma terjatve za katere se položaj upnikov
tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in gre za celotno poplačilo teh terjatev.
Razred E: terjatve upnikov, katerih terajtve se po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi spremenijo v stvarni vložek.
Upniki, katerim so bile priznane obresti
na njihove terjatve, pa so upravičeni do uveljavljanja le-teh tudi za čas od uvedbe postopka prisilne poravnave do pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 29. 5. 2002 je postal pravnomočen
dne 15. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 6. 2002
St 10/2001
S-72819
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Feltrin Radivoj, s.p.,
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izdelovanje lesenih palet ter žaganje lesa, Zakraj 7, Slap ob Idrijci, po dne 17. 6.
2002 opravljenem naroku za obravnavo, ali
so podani pogoji za začetek stečajnega postopka sklenilo:
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Feltrin Radivoj, s.p., izdelovanje lesenih palet ter žaganje lesa, Zakraj 7, Slap ob
Idrijci, matična št. 5269813 in ki se ga zaradi tega, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka oziroma je neznatne
vrednosti, takoj zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov, ki se pod št. 055-0567/94
vodi pri RS, MF, DURS, Davčni urad Nova
Gorica, Izpostava Tolmin.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in
se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom pri dolžniku.
Premoženje stečajnega dolžnika bo porabljeno za stroške stečajnega postopka oziroma neporabljeni del se izroči Občini Tolmin, brez prevzema obveznosti.
Pri nepremičninah, ki so vpisane v vl. št.
42, 43, 166 in 353 k.o. Šentviška gora
oziroma pri dolžnikovi 1/20 na teh nepremičninah se vknjiži lastninska pravica na Občino Tolmin s tem, da pridobljene ločitvene
pravice ostanejo v veljavi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 6. 2002
St 6/2002-21
S-72820
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 6/2002 z dne 17. 6. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Arnol, inženiring, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Škofja Loka, Šolska ulica 2, Škofja Loka, matična številka dolžnika
5284830, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se postavi Andrej Marinc, Praprotnikova 18, Mozirje.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje obveznosti do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 9.
2002 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
17. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2002
St 9/2002
S-72821
I. Začne se stečajni postopek zoper dolžnika LMT Trade, trgovina in storitve
d.o.o., Pod bregom 19, Slovenj Gradec,
matična številka 5758246, šifra dejavnosti
11.030.
II. Odslej se firma dolžnika glasi: LMT
Trade, trgovina in storitve d.o.o., Pod bregom 19, Slovenj Gradec - v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Miran Kos, odvetnik iz
Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, 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. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.700 SIT) in največ 2.000
točk (34.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodiča dne 19. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 6. 2002
St 72/2001
S-72822
To sodišče je pod opr. št. St 72/2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
BM trgovska, gostinska in storitvena
družba d.o.o. Pesnica pri Mariboru, in
njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A - razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.
Razred B - razred upnikov - delavcev, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku enega leta z letno
obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere.
Razred C - razred upnikov - državnih
institucij, ki se poplačajo v višini 20% od
ugotovljene terjatve v roku enega leta z letno obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere.
Za terjatve iz tega razreda se v skladu s
tretjim odstavkom 16. člena ZFPP predvideva odpust celotne obveznosti iz naslova
zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Razred D - razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
11. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2002
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St 12/2002
S-72949
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2002 z dne 22. 5. 2002 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
SCT Industrija apna Kresnice d.d., Kresnice 14 in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati:
– upnikom razreda 1 - dobavitelji, 20%
njihovih terjatev, ugotovljenih na dan 24. 1.
2002, v roku enega leta od dneva pravnomočnosti sklepa,
– upnikom razreda 2 - delavci, 40% njihovih terjatev, ugotovljenih na dan 24. 1.
2002, v roku dveh let od dneva pravnomočnosti sklepa,
– upnikom razreda 3 - kreditodajalci kratkoročnih posojil, 60% njihovih terjatev, ugotovljenih na dan 24. 1. 2002, v roku treh let
od dneva pravnomočnosti sklepa.
Potrjena prisilna poravnava učinkuje za
vse terjatve upnikov, ki so nastale do 24. 1.
2002 kot dneva začetka postopka prisilne
poravnave. Potrjena prisilna poravnava nima učinka za terjatve upnikov iz 60. člena
ZPPSL.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 5. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 6.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2002
St 82/2002
S-72951
To sodišče je s sklepom St 82/2002
dne 19. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Center Jošt d.o.o., Kolodvorska 17, Trbovlje, matična številka:
5518733, šifra dejavnosti 070119.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Miroslav Jakša iz Iga.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2002 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
St 105/2002
S-72952
To sodišče je s sklepom z dne 24. 5.
2002 pod opr. št. St 105/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Interact d.o.o., Šmartinska 152a, Ljubljana, matična številka: 5314321, šifra dejavnosti: 74.204.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
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Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (24. 5.
2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marija Marinc Pilej, Triglavska 65,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Stol Pisarniški stoli d.o.o., Korenova
cesta 5, Kamnik,
– Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
– Tavčar A&B d.o.o., Partizanska 89,
Sežana,
– Tiskarna Simšič Milan, Koperska 72,
Ljubljana,
– Zvonko Kecur, kot predstavnik delavcev, Marije Hvaličeve 20, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 5. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
St 40/97
S-72953
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/97 z dne 18. 6. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Chem d.o.o.,
Domžale, Sejmiška 9, Domžale.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
St 65/2001
S-72954
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2001 z dne 19. 6. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Hator
d.o.o., Vodovodna 1, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
St 48/2002
S-72955
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 48/2002 sklep z dne 18. 6.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Slavko Domuz s.p., Čopova 13, Celje
(matična številka 1335847), se začne in
takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa tudi na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Slavko Domuz
s.p., Čopova 13, Celje (matična številka
1335847), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2002
St 51/2001
S-73042
To sodišče je s sklepom opr. št. St
63/2001 z dne 20. 6. 2002 sklenilo:
Stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Zidarstvo Mahmutovič Mujo
s.p., Trinkova ulica 2, Piran, matična številka 5342300000, šifra dejavnosti 45.210,
se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris navedenega samostojnega podjetnika iz registra samostojnih podjetnikov, ki
ga vodi DU Koper, Izpostava Lucija.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2002
St 24/2002
S-73043
To sodišče je s sklepom opr. št. St
24/2002 z dne 21. 6. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Hranilno kreditna služba, Slovenska hranilnica in posojilnica Kranj, p.o., Likozarjeva 1, Kranj,
matična številka 5445612.
Za stečajnega upravitelja je določen Andrej Toš, Beethovnova ulica 12, Ljubljana.
Upniki naj z vlogo in dokazili o utemeljenosti terjatev ter z navedbo transakcijskega
ali drugega računa, v dveh izvodih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Morebitni ločitveni upniki morajo navesti del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
morebitni izločitveni upniki pa morajo navesti del premoženja, na katerega se nanaša
njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s predpisano sodno takso, v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2.000 točk (34.000 SIT) oziroma, če znaša taksa nad 10.000 SIT, plačilo dokumentirati s potrdilom o plačilu takse na transakcijski račun, in sicer pravne
osebe
na
račun
številka
01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki
pa
na
račun
številka
01100-1000338529.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 10. 2002 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.
Sklep o začetku stečajnega postopka se
vpiše v sodni register tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
21. 6. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2002
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Amortizacije

N 106/2002
AM-10248
Na predlog Volksbank - Ljudske banke
d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja
amortizacija spodaj navedenega vrednostnega papirja, ki naj bi se izgubil. Imetnik
tega papirja se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da je vrednostni papir izgubil svojo pravno
veljavnost.
Serija A, delnica št. 431, št. delnic 1,
vrednost 500 DEM.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
D 203/2001
OD-8896
Okrajno sodišče v Brežicah je v zapuščinski zadevi po dne 12. 6. 2001 umrlem
Mejak Josipu, rojenem 23. 2. 1920, nazadnje stanujočem Trg izgnancev 7a, Brežice, na podlagi pete točke 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju sklenilo:
dedinji Drinki Mejak, s stalnim prebivališčem Trg izgnancev 7a, Brežice, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko Rožman iz
Brežic, ki jo bo zastopal v zapuščinski
zadevi opr. št. D 203/2001, vse dokler
dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 4. 2002
P 129/2001
SR-10207
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Vrtin Matija iz Tanče
gore 28/a, Dragatuš, proti toženi stranki
Matkovič Mariji iz Dragatuša 13, Dragatuš,
sedaj neznanega bivališča, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnega stanja z vknjižbo lastninske pravice, pcto 150.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 14. 5. 2002 postavlja začasnega
zastopnika toženi stranki Matkovič Mariji iz
Dragatuša 13, Dragatuš, sedaj neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik - odvetnik Alojz Poljšak iz
Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 8.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Matkovič Marijo iz Dragatuša 13, Dragatuš, sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 5. 2001
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P 161/2001
SR-10208
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožefe Kump, Obrh
št. 2, Dragatuš, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Barič Petru, Sodevci, brez hišne številke, Vinica, sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice in
izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 9. 4. 2002 postavlja začasnega zastopnika Barič Petru, Sodevci, brez
hišne številke, Vinica, sedaj prebivališče in
sedež tožene stranke neznan.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik - odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21. oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Barič Petra, Sodevci,
brez hišne številke, Vinica, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 4. 2002
I 99/1529
SR-10069
V izvršilni zadevi je Okrajno sodišče v
Kopru na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ
dolžniku Martinu Preglju, Prešernov trg 6,
Koper v izvršilni zadevi, opr. št. I 99/01529,
upnika Si.Mobil, Telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana,
zaradi izterjave denarne terjatve, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnico
Seli Mohorčič Peršolja iz Kopra, Ferrarska
12, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem
postopku zastopa od 4. 4. 2002 dalje, vse
do dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler Center za socialno delo Koper sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2002
I 1635/99
SR-10075
V izvršilni zadevi je Okrajno sodišče v
Kopru na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ
dolžniku Milanu Laziču iz Kopra, Kumarjeva
4, postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Seli Mohorčič Peršolja iz Kopra,
Ferrarska 12, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 24. 9. 2001
dalje, vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler Center za socialno delo Koper sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2001
I 00/00074
Sr-10214
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Janezu Komlancu, Goriška ulica 9,
Koper, v izvršilni zadevi, opr. št. I
00/00074, upnika Si.Mobil, Telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta

134, Ljubljana, zaradi izterjave denarne terjatve, postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška 8, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem
postopku zastopa od 3. 4. 2002 dalje, vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler Center za socialno delo Koper sodišču
ne sporoči, da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2002
I 99/00209
SR-10217
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku Milanu
Drakslerju, Cesta na Markovec 9/5, Koper,
v izvršilni zadevi, opr. št. I 99/00209, upnika Adriatic, Zavarovalna družba, d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zaradi izterjave denarne terjatve, postavilo začasno
zastopnico, in sicer odvetnico Seli Mohorčič Peršolja iz Kopra, Ferrarska 12, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 13. 2. 2002 dalje, vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler Center
za socialno delo Koper sodišču ne sporoči,
da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2002
II P 316/95
SR-8857
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Podboja, Štrekljeva 4, Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Markovič, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Janezu Pečniku, Nazorjeva 12, Ljubljana,
začasno na neznanem naslovu v tujini, zaradi plačila zneska 3,191.160 SIT, dne 17. 4.
2002 sklenilo:
toženi stranki Janezu Pečniku se postavi
začasni zastopnik odvetnik Boris Grobelnik
iz Ljubljane, Miklošičeva 18.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002
II P 90/97
SR-10203
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke Litostroj holding d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, ki jo zastopa Tatjana
Ivič, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Janeza Kržišnika, Andreaševa ulica
14, Ljubljana, zaradi odpovedi najema stanovanja in izselitve, dne 22. 5. 2002 sklenilo:
začasna zastopnica Polona Zore se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Janezu Kržišniku se v pravdni zadevi opr. št. II P 90/97 postavi začasna zastopnica odvetnica Jasna Dolničar,
Tivolska 40, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 90/97,
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dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo sporočil sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2002
P 2767/2001
SR-10205
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Ivonne Peterlin,
Brilejeva 20, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
zakonita zastopnica mati Jožica Peterlin,
proti toženi stranki Ivanu Zeba, trenutno neznanega bivališča, zaradi ugotovitve očetovstva in plačevanja preživnine, dne 8. 5.
2002 sklenilo:
Na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. RS, št. 26/99 - v nadaljevanju: ZPP) se
toženi stranki Ivanu Zeba postavi začasna
zastopnica, odvetnica Margareta Zakonjšek
Rupnik, Čufarejeva 1, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2627/2001 - IV, dokler tožena stranka ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002
P 289/2001
SR-10206
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Nikole Nedeljkovica,
31 Kempenfeldt Ave, Sorrento 6020, Avstralija, ki ga zastopa Zdravko Rus, odvetnik
iz Radovljice, proti toženi stranki Asi Meyer
(oziroma Meer), Mayfield Place, Sherwood
4091, Durban, Južna Afrika, zaradi ugotovitve obstoja dednih pravic in neveljavnosti
oporoke, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99), vrednost spora
5,500.000 SIT, dne 26. 4. 2002 sklenilo:
toženo Aso Meyer (oziroma Meer) bo v
tej pravdi zastopal začasni zastopnik Matjaž
Černe, odvetnik iz Radovljice, Kranjska c.
2.
Začasni zastopnik bo zastopal toženko,
dokler sama ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred tem sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne bo sporočil sodišču, da
je toženki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2002
III P 320/98
SR-10211
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Lozar Sašenka, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, ki jo zastopa
Mitja Stupan, odvetnik iz Ljubljane, zoper
toženo stranko Janjič Radoje, Tugomerjeva
12, Ljubljana, zaradi realizacije kupne pogodbe, dne 10. 5. 2002 sklenilo:
začasna zastopnica Andreja Burja Kračman se razreši dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki, Radoju Janjiču, se v pravdni zadevi opr. št. III P 320/98 postavi začasna zastopnica odvetnica Irena Dobravc
Tatalovič, Kolodvorska 7, Ljubljana.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. III P
320/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2002
10 I 2001/00973
SR-10388
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Debis AC Leasing, d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tomaž Čad iz Ljubljane, zoper dolžnika Špiclin Frančiška, Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
zaradi izterjave 2,397.481,70 SIT s pp,
sklenilo:
dolžniku Špiclin Frančišku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2002
P 179/98
SR-10385
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Vere Luzar, Loke
10, Nova Gorica, ki jo zastopa odv. Katjuša
Gorjan iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Leopolda Komela, neznanega bivališča,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, dne 15. 5. 2002 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Leopoldu Komelu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico odvetnico Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice,
Bevkov trg 6, ki bo toženo stranko zastopala v pravdni zadevi opr. št. P 179/98, vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2002
I 2126/00
SR-10204
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 134, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Branko Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Sulju Hasinoviču, Trg Franca Kozarja
14a, Hrastnik, zaradi izterjave 78.355 SIT s
pp sklenilo:
dolžniku Sulju Hasinoviču, Trg Franca
Kozarja 14a, Hrastnik, se v tem izvršilnem
postopku postavi začasnega zastopnika Ivana Blatnika, odvetnika v Trbovljah, Kešetovo 15, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Hrastnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-

ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 28. 3. 2002

Oklici dedičem
D 131/2001
OD-10245
Antonija Starašinič, upokojenka, iz Kočevja 1, Črnomelj, je dne 9. 4. 2001 umrla
in ni zapustila oporoke.
Do dediščine ima pravico tudi zapustničin brat Peter Biličič, neznanega bivališča v
Kanadi.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljen za skrbnika odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ulica Staneta
Rozmana 8.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 5. 2002
D 228/2000
OD-4229
Dne 25. 7. 2000 je umrla Vovk Angela,
hči Janeza, roj. 9. 10. 1910, stan. Kriška
vas 9, po kateri bi prišli v poštev zakoniti
dediči, to je eventualne še živeče sestre ali
bratje oziroma nečaki ali pranečaki.
Sodišče poziva zakonite dediče, da se v
roku enega leta od te objave prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek zaključilo na
podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 12. 3. 2001
D 405/95
OD-1161
Meton Ani, roj. Mahnič, po poklicu gospodinja, iz Škofij 21, je dne 2. 5. 1915
umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem leu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2001
I D 182/99
OD-1364
V zapuščinski zadevi po pok. Erjavec Angeli, roj. Erjavec, hčeri Antona, roj. 10. 5.
1913, umrli 6. 1. 1999, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Hladilniška pot št. 1C, je umrla
brez oporoke, vsled česar slede dedovanje
po zakonu.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
zakonec, zap. potomci, posvojenci in njihovi potomci, bratje in sestre in njihovi potomci, ki se vsi nahajajo neznano kje.
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Zapustničine zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v
roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2000
III D 434/99
OD-9955
Peter Puppis Ana, roj. 21. 4. 1910, umrla 15. 6. 1999, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Apihova 34, je dne 15. 6. 1999 umrla
brez oporoke, vsled česar sledi zakonito
dedovanje. Sodišču niso znani morebitni dediči, zato poziva vse morebitne dediče, da v
roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in te objave priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2001
II D 738/96
OD-8895
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ružič Franji, roj. Kristof, hčerki Antona, roj.
12. 4. 1906, upokojenki, vdovi, nazadnje
stanujoči v Mariboru, Radvanjska c. 87, ki
je umrla 11. 3. 1995.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ružič Franji, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2002
II D 121/2001
OD-10247
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Weiss Augustinusu, sinu Jožefa, roj. 12. 8.
1915, upokojencu, državljanu RS, poročenem, nazadnje stanujočem v Mariboru, Meljski hrib 40, ki je umrl 3. 12. 2000.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Weiss Augustinusu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2002

Oklici pogrešanih
N 8/2002
PO-9245
Jožef Höhn, rojen 10. 4. 1926, nazadnje stanujoč Slamnjak 31, se pogreša od
leta 1944.
Predlagatelj je Rudolf Höhn Šarič, P.O.
BOX 686, 703 Skywater Road, Gibson Island MD 21056 ZDA, ki ga zastopa odvetnik Samo Kolnik.
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Skrbnica je Nina Cigut, Murska Sobota,
Zorana Velnarja 14.
Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanega se uvaja postopek za
razglasitev za mrtvega, ter se poziva pogrešanec, da se javi, kakor vsakdo, ki o njem
kaj ve, da to sporoči sodišču, skrbniku ali
predlagatelju. Po poteku tega roka se bo
odločilo o predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 9. 5. 2002
N 7/2002
PO-10249
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Bandelj Franca iz Branika 196, ki ga zastopa odv. Branka Mevlja
Turk iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi
za mrtvo, in sicer Bandelj Angelo, hči Mihaela, roj. 25. 1. 1909 iz Branika, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Birsa Dragica, roj. 6. 6. 1913 iz Branika 73.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska,
da je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug postopek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Bandelj Angele,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 2002

Kobal Janez, Rožna dolina, Cesta XI/2, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036297/1713/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-90574
Križnik Jurij, Lepodvorska 13, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 033411/1730-00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-90678
Mojsič Krsto s.p., Avto-taksi, prevoz oseb,
Ziherlova 10, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-0344/94, mat. št. 5836552, izdan
dne 25. 4. 1994. gnk-90836
Potočki Danica s.p., Partizanska 3-5, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1452/94,
izdan dne 1. 7. 1994. gnv-90600
Repanšek Janez, Rudnik 13, Radomlje, priglasitveni list, opravilna št. 15-0476/94, izdan
dne 7. 7. 1999. gnu-90501
Subotič Nebojša, Vena Pilona 8, Koper –
Capodistria,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 17/II/3-1141/94. gnb-90720
Šubelj Stanislav, Podmolnik, Gobarska pot
24, Ljubljana-Dobrunje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 071664/2939/01-36/2000, izdana dne 8. 5. 2000. gnw-90528
Ulipi Vlado s.p., Gostišče Ulipi, Zeče 35,
Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0515/98, izdan dne 9. 2. 1998.
gnx-90548
Vovko Janez s.p., Vodnikova cesta 5, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032590/0097/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-90856
Zupančič Jakob s.p., Sosterska 36, Ljubljana-Dobrunje, priglasitveni list, opravilna
št. 26-606/94, mat. št. 5572798, izdan dne
1. 6. 1994. gnv-90850

Izgubljene listine

Potne listine

preklicujejo

Agović Elvira, Polje 6, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 755880. gnf-90891
Balant Žiga, Gorenja vas, Reteče 13, Škofja Loka, potni list, št. CA 36920. gnq-90855
Bermanec Sandra, Polje, Cesta XXVI/21,
Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 814694, izdala UE Ljubljana. gnq-90755
Bodschneider Zlatka, Koroška 7, Ruše, potni list, št. BA 509883. gnb-90470
Bradeško Marija, Srednji vrh 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 88973, izdala UE Ljubljana.
gnk-90561
Burtina Magda, Prežihova 7, Piran – Pirano, potni list, št. BA 228313, izdala UE Piran.
gno-90832
Cerovac Irena, Vojkovo nabrežje 26, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 67230, izdala UE Koper. gnd-90568
Cvelbar Mirjam, Rimska cesta 13, Ljubljana, potni list, št. AA 461893, izdala UE Ljubljana. gnp-90531
Dereani Dušan, Ptujska ulica 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 314739, izdala UE Ljubljana.
gnf-90841
Duratović Zemina, Steletova ulica 10, Ljubljana, potni list, št. AA 321141, izdala UE Ljubljana. gnc-90919
Gluvič Brina, Gregorčičeva 2, Celje, potni
list, št. BA 922960. gnh-90889
Golob Roman, Slovenski trg 9, Ptuj, potni
list, št. BA 391857. gng-90890
Horvat Daniela, Vrazova 12, Murska Sobota, potni list, št. BA 921288, izdala UE Murska
Sobota. gnl-90760
Hrabar Andrej, Cesta na Markovec 59, Koper – Capodistria, potni list, št. BA 575957.
gnz-90550
Jakovljević Ivo, Beletova 8, Ljubljana, potni
list, št. P00149702. gnu-90876

Štampiljke
MKGP – Veterinarska uprava RS, Parmova
53, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, premera 3,5 cm, z vsebino: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, VETERINARSKA
INŠPEKCIJA, Grb R Slovenije, 174. gnl-90960

Priglasitveni list
ANTEA D.O.O., Bojsno 31/a, Globoko,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 071450/1826/01-12/2000. gny-90597
Debeljak Miloš, Mariborska 12, Selnica ob
Dravi,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-1318/94, izdan dne 7. 6. 1994.
gnk-90511
Gregorec Silva s.p., Šiviljstvo, Loka 84, Tržič, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 034952/0634/01-68/1999, izdana dne
8. 3. 1999. gnl-90714
Gumzej Gorazd I., Beograjska 40, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1681/94,
matična št. 5477496, izdan dne 27. 7. 1994.
gni-90788
Hainz Primož, Cankarjeva 7, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 40-1519/97, izdan
dne 1. 8. 1997. gnh-90864
Jančar Peter, Imovica 19, Lukovica, obrtno
dovoljenje, št. 002169, ERO 5354877, izdano
dne 18. 4. 1994. gnf-90866
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Jogić Husnija, Ulica Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
potni list, št. AA 704495. gnm-90909
Kardoš Damir, Trg 4. julija 50, Dravograd,
potni list, št. BA 531027. gno-90657
Kijamet Enesa, Klavčičeva ulica 13, Kamnik,
potni list, št. P00042798. gnu-90726
Knol Sara, Sv. Anton, Klanec 2, Pobegi, potni list, št. BA 804559. gnt-90552
Kolar Srečko, Ojstrica 24, Dravograd, potni
list, št. AA 928300, izdala UE Dravograd.
gng-90540
Koncilija Branko, Maistrova ulica 8, Mengeš,
potni list, št. AA 759029, izdala UE Domžale.
gnl-90810
Kovač Miran, Mali vrh 88/d, Šmartno ob
Paki, potni list, št. BA 674997, izdala UE Velenje. gnw-90649
Kovač Zdravko, Juleta Gabrovška 32, Kranj,
potni list, št. P00014349. gnl-90910
Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor, potni
list, št. BA 944292. gnb-90695
Krk Alenka, Matke 40, Prebold, potni list, št.
P00062894. gny-90647
Lipovec Jožej, Pavšičeva 34, Logatec, potni
list, št. P00102401. gni-90813
Lorber Edvard, Cvetlična ulica 2, Brežice,
potni list, št. BA 269758, izdala UE Brežice.
gnh-90514
Lupinšek Nataša, Jelovice 26, Majšperk, potni list, št. BA 819361. gnt-90827
Markič Gregor, Ulica bratov Praprotnikov 22,
Naklo, potni list, št. AA 575057. gnn-90608
Milić Saša, Vodnikova 13, Ljubljana, potni
list, št. BA 797149, izdala UE Ljubljana.
gnv-90575
Miljavec Aleksander, Grgar 41, Grgar, potni
list, št. AA 470231, izdala UE Nova Gorica.
gnm-90759
Mlakar Darko, Gubčeva ulica 10, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 606753, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-90536
Mrak Darko, Triglavska 65, Mojstrana, potni
list, št. BA 70736. gnq-90680
Mušić Samir, Revolucije 8, Jesenice, potni
list, št. BA 299541. gnm-90959
Neral Jožef, Dečno selo 42, Artiče, potni list,
št. AA 883062, izdala UE Brežice. gnc-90519
Novak Špela, Brestova ulica 31, Cerknica,
potni list, št. BA 839424. gns-90553
Pajnič Katarina, Bukovica 187, Ribnica, potni list, št. P00015310. gnz-90521
Pečnik Slavica, Šmartno ob Paki 30, Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 8869. gnf-90691
Petek Tomaž, Lipovec 7, Dolenja vas, potni
list, št. BA 655865. gnl-90635
Petrevčič Roland, Grgar 92, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 92139, izdala UE Nova Gorica. gnn-90758
Pirih Jožica, Pečine 52, Slap ob Idrijci, maloobmejno prepustnico, št. AI 50246, izdala UE
Tolmin. gnf-90641
Podboršek Boštjan, Polje 9, Vodice, potni
list, št. BA 587553, izdala UE Ljubljana.
gnz-90471
Polajner Gorazd, Dobja vas 182, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00076426.
gnj-90637
Povh Denis, Opekarna 20/b, Trbovlje, potni
list, št. BA 358532. gnw-90949
Premec Zoran, Puhova ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. CA 19847, izdala UE Ljubljana.
gnp-90956
Rafolt Marjan, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana, potni list, št. BA 520637, izdala UE Ljubljana. gnr-90954
Razpet Bojan, Ravne 44, Cerkno, potni list,
št. BA 250305. gnx-90573
Ristić Rade, Dunajska cesta 87, Ljubljana,
potni list, št. P00430918. gnl-90935
Robič Barbara, Ulica Štravhovih 49, Maribor, potni list, št. BA 875588. gnf-90741
Robič Boštjan, Ulica Štravhovih 49, Maribor,
potni list, št. BA 683591. gng-90740
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Roudi Andrej, Pot k Savi 11, Ljubljana, potni
list, št. AA 456157, izdala UE Ljubljana.
gnt-90852
Rudolf Rupel Marjetica Ana, Grudnovo nabrežje 11, Ljubljana, potni list, št. AA 473333.
gne-90917
Sinanbegovič Amir, Semedela 78 /c, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 913034.
gnu-90551
Stojnev Marija, Pri stadionu 8, Črnomelj, potni list, št. P000334840. gnj-90537
Šajn Andrej, Lesno brdo 19, Vrhnika, potni
list, št. AA 639849. gnq-90555
Šalej Miha, Celovška 143, Ljubljana, potni
list, št. CA 20244, izdala UE Ljubljana.
gnt-90877
Šarić Hariz, Štihova 19, Ljubljana, potni list,
št. BA 885885, izdala UE Ljubljana. gnq-90580
Širok Jožko, Ulica Ane Galetove 7, Grosuplje, potni list, št. P00048987. gnv-90775
Vreg Marjetica Ana, Vrhovci, Cesta III/20,
Ljubljana, potni list, št. AA 302672, izdala UE
Ljubljana. gnj-90762
Zdravje Pia, Štihova ulica 15, Ljubljana, potni list, št. BA 654581, izdala UE Ljubljana.
gng-90844
Zupan Jožica, Dobriša vas 3/b, Petrovče,
potni list, št. BA 517252. gnc-90544
Žagar Anja, Trg revolucije 1, Trbovlje, potni
list, št. BA 781286. gnx-90652
Žiger Aleš, Marinovševa 13, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 948788, izdala UE Ljubljana. gny-90922

Osebne izkaznice
Avsec David, Šmarata 1, Stari trg pri Ložu,
osebno izkaznico, št. 930702. gnv-90725
Banfi Marija, Kamniška ulica 33, Maribor,
osebno izkaznico, št. 301164. gnb-90895
Bašić Jasmina, Sinja gorica 109, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 452394. gnq-90955
Batagelj Matej, Stomaž 85, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 592823. gnw-90749
Bečan Saša, Cesta Andreja Bitenca 111,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 384328.
gnc-90619
Belina Matej, Pirnatova 15, Maribor, osebno izkaznico, št. 133963. gnr-90654
Bernard Rok, Kardeljeva 69, Maribor, osebno izkaznico, št. 40589. gnz-90696
Bernjak Stanislav, Drvanja 25, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 712411. gno-90757
Brankovič Ana, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 812722. gng-90690
Bregar Metod, Slovenska cesta 41/a, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 1076012.
gnu-90926
Breznik Marija, Zg. Duplek 10, Spodnji Duplek,
osebno
izkaznico,
št. 694401.
gnl-90539
Cajner Marija, Volog 13, Šmartno ob Dreti,
osebno izkaznico, št. 165342. gns-90907
Cvetanovski Pika, Trg svobode 32, Sevnica, osebno izkaznico, št. 59389. gnv-90650
Čermelj Svetlana, Podraga 89/b, Podnanos, osebno izkaznico, št. 839603. gni-90567
Črnak Marjan, Ulica miru 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 240184. gnf-90816
Debeljak Maja, Janševa 13, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 160942. gns-90753
Deu Meta, Aškerčeva 12, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 101319. gnk-90736
Dolinar Gregor, Dragomelj 67/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 184635. gno-90882
Dovnik Udovič Erika, Devova ulica 19, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 192287.
gnk-90886
Drk Ana, Šalek 82, Velenje, osebno izkaznico, št. 681132. gnj-90887

Džafić Zekerija, Vrunčeva ulica 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 572322. gnc-90644
Fekonja Gorazd, Lomanoše 4, Gornja Radgona,
osebno
izkaznico,
št. 247520.
gnq-90830
Filipović Katja, Slokanova 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 252849. gnx-90648
Florjančič Tomaž, Ulica Bratov Učakar 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 921921.
gnz-90746
Frank Stanislav, Selniška cesta 18, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 82774.
gni-90538
Fras Sandra, Šalek 89, Velenje, osebno
izkaznico, št. 362017. gnu-90651
Gašparac Bogomir, Vihre 24, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 1006517. gnw-90549
Germ Karl, Log 64, Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 789329. gnv-90900
Gregorka Erik, Ob potoku 52, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1088161. gnx-90473
Grm Franc, Frankopanska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 884723. gnk-90861
Hafner Melita, Cesta p. borcev 24, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1234858.
gnw-90824
Hafner Verbič Manja, Lili Novy 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 353306. gns-90578
Halužan Slavek, Pongrac 77, Griže, osebno izkaznico, št. 113330. gne-90767
Havzija Samka, V. Kejžarja 14, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 639404. gnq-90605
Homar Stanislav, Brilejeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581296. gnn-90583
Hriberšek Andrej, Ulica Franja Malgaja 60,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1205969.
gnc-90894
Ivanović Damir, Ganglova 14, Metlika, osebno izkaznico, št. 445628. gni-90563
Ivanuša Simona, Kerenčičeva 9, Ormož,
osebno izkaznico, št. 661764. gnv-90825
Jakopin Lea, Ig 18, Ig, osebno izkaznico,
št. 207431. gnw-90674
Jamborčič Milica, Ulica ključarja Kožuha 8,
Celje,
osebno
izkaznico,
št. 499235.
gnp-90906
Jančigaj Alenka, Dole 38, Moravče, osebno izkaznico, št. 746378. gne-90592
Javornik Janko, Cesta XI. divizije 14, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 784997.
gnp-90610
Jenko Roni, Rečica 1/a, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 107786. gny-90822
Jeruc Majda, Aljaževa 15/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 816029. gnr-90829
Jovešković Katarina, Krožna pot 8/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 392677. gnt-90727
Juran Ines, Kot 69, Semič, osebno izkaznico, št. 908192. gnr-90904
Jus Andrej, Breznikova cesta 30, Domžale,
osebno izkaznico, št. 187. gnr-90729
Juvan Matjaž, Dergomaška 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209512. gnv-90625
Kafel Sašo, Majšperk 32, Majšperk, osebno izkaznico, št. 364831. gny-90747
Karajić Emil, Gregorčičeva 11/b, Ilirska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 242891.
gnh-90489
Kardoš Gordana, Ob Meži 32, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 213583. gnz-90546
Kavčič Nevenka, Lome 26, Črni vrh nad
Idrijo,
osebno
izkaznico,
št. 63953.
gng-90469
Kelemina Aleksandra, Vodranci 5, Kog,
osebno izkaznico, št. 921364. gnu-90826
Kenje Majda, Pot v hribec 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1276456. gnn-90733
Kočevar Jožef, Prištinska 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 704522. gnu-90776
Kojnik Melita, Polje 22, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 565176. gnq-90905
Kolar Matjaž, Vrhovci, Cesta XI/7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1277149. gnd-90743
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Kos Julija, Clevelandska ulica 15/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1158070.
gnw-90849
Kos Rok, Clevelandska ulica 15/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1158051. gnx-90848
Kovač Arsen, Lokavec 123, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 45787. gnh-90639
Kovač Marko, Vogelna 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 956202. gnv-90925
Kovačić Vlado, Viška 53, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 345801. gnd-90843
Kozar Srečko, Maistrova 1, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 309021.
gni-90638
Kuhar Božidar, Polje XVIII, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 887077. gns-90878
Lahe Helmut, Jenkova ulica 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 212632. gnj-90462
Lazar Adrijan, Podpeč 4/a, Črni Kal, osebno izkaznico, št. 551678. gnn-90562
Lipovec Jožej, Pavšičeva 34, Logatec,
osebno izkaznico, št. 478861. gnj-90812
Lončarič Bojan, Rožna dolina 8, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 605244. gnu-90476
Lučič Ingrid, Betnavska cesta 59, Maribor,
osebno izkaznico, št. 602748. gne-90692
Lukin Mladen, Malija 39, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 890715. gnp-90831
Mahorič Primož, Činžat 29, Fala, osebno
izkaznico, št. 356369. gnd-90768
Majdič Jožica, Rozmanova 24, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 425690. gnl-90585
Marinko Valentin, Vrhniška cesta 12, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 126567. gnz-90571
Međedović Merima, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 158929. gny-90497
Mihelak Miran, Lipa pri Frankolovem 26,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 221507.
gnq-90530
Miklavc Milena, Dolenja vas 182, Prebold,
osebno izkaznico, št. 313186. gnv-90525
Minić Milorad, Šerkova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 995745. gnb-90645
Močnik Viktor, Črešnjevec 88, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 656376.
gnj-90566
Muhič Vida, Orkljevec 1, Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 192805. gnd-90643
Musić Rustem, Tovarniška 34, Preserje,
osebno izkaznico, št. 564479. gnp-90631
Nanev Milorad, Ravne 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 254077. gnp-90656
Novak Jožefa, Poklukarjeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 965929. gnj-90862
Oblak Primož, Hotovlja 58, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 1017009.
gnk-90761
Oblak Valerija, Tomšičeva 9, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1132963.
gnk-90611
Omerčić Smajil, Frankovo naselje 45, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 369629.
gnr-90854
Penko Ana, Petelinje 83, Pivka, osebno izkaznico, št. 652344. gnu-90751
Petek Albina, Cesta pod goro 6, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 785466.
gnt-90902
Petrič Martin, Spodnji log 2, Sava, osebno
izkaznico, št. 1111454. gnx-90623
Piberl Darja, Ljubljanska 25/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 739008. gng-90465
Pintar Andrej, Češnjice 3, Zagradec, osebno izkaznico, št. 196465. gnw-90924
Pintarič Milan, Borejci 31, Tišina, osebno
izkaznico, št. 901285. gne-90642
Pirš Miha, Klopce 12, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 370304. gnt-90627
Poglajen Jože, Marokova pot 23, Litija,
osebno izkaznico, št. 862857. gnb-90870
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Poglajen Karmen, Marokova pot 23, Litija,
osebno izkaznico, št. 862930. gnd-90868
Poglajen Nik, Marokova pot 23, Litija, osebno izkaznico, št. 863109. gnc-90869
Poglajen Tim, Marokova pot 23, Litija, osebno izkaznico, št. 862942. gne-90867
Poljanšek Mihael, Motnik 54, Motnik, osebno izkaznico, št. 266940. gnm-90884
Pondelak Matej, Grajenščak 26/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 849257. gnf-90545
Pornat Angela, Nizka 7, Rečica ob Savinji,
osebno izkaznico, št. 500388. gnb-90770
Povše Milena, Hubadova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 764808. gnl-90660
Poženel Loborec Kristina, Reteče 112,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 349653.
gnp-90881
Prevec Berto, Rožnik 10, Stari trg pri Ložu,
osebno izkaznico, št. 817571. gnz-90846
Pusovnik Lidija, Grča 26, Dol pri Hrastniku,
osebno izkaznico, št. 96230. gnk-90586
Radovanović Jelenko, Zg. Stranje 3/b, Stahovica, osebno izkaznico, št. 1062638.
gnb-90820
Rajer Štefan, Lašče 5, Dvor, osebno izkaznico, št. 743286. gnp-90756
Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 279981. gnf-90466
Rebić Ana, Glavni trg 17, Celje, osebno
izkaznico, št. 668656. gni-90913
Recko Saša, Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur, osebno izkaznico, št. 123829. gnn-90908
Repovž Terezija, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 970945. gnt-90527
Rot Špela, Rakitna 81/a, Preserje, osebno
izkaznico, št. 11981. gnt-90577
Rozman Gabrijela, Vrhovo 60, Radeče,
osebno izkaznico, št. 364392. gnm-90609
Rusjan Nada, Triglavska 2, Radomlje, osebno izkaznico, št. 15266. gnx-90923
Sabasu Damjan, Novi log 20, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1198631. gnc-90744
Skalič Renato, Gregorčičev drevored 2,
Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 1036314.
gnr-90754
Skubic Ljubka, Sp. Slivnica 77/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 408799. gnc-90748
Slabe Anton, Grenc 16, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 192768. gny-90897
Strasner Jelka, Vojkova cesta 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290071. gnd-90668
Striković Jasmin, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 364131. gnk-90811
Strniša Branka, Britof 237, Kranj, osebno
izkaznico, št. 467471. gnz-90896
Svenšek Franc, Žikarce 47, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 156589. gnl-90885
Svetek Jan, Pot v hribec 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 944426. gno-90732
Svetek Katja, Pot v hribec 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1276475. gnp-90731
Svoljšak Borka, Puhova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276000. gnj-90837
Šipek Nataša Tea, Zoletova ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1132558.
gnl-90535
Škerjanc Stanislav, Hruševje 5, Hruševje,
osebno izkaznico, št. 618119. gnk-90911
Škrlj Miha, Ulica Gorenjskega odreda 18,
Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 32632.
gnm-90659
Šorc Nina, Ulica Molniške čete 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 491778. gnn-90683
Štrubelj Alojzij, Sadinja vas 63, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 498624.
gnm-90584
Tacer Boštjan, Gradišče na Kozjaku 23/a,
Duh na Ostrem Vrhu, osebno izkaznico,
št. 188939. gnu-90901
Tomažič Roman, Na Kalu 12, Naklo, osebno izkaznico, št. 615184. gnn-90658
Turk Iztok, Utik 69/a, Vodice, osebno izkaznico, št. 9389. gnf-90916

Uderman Vanja, Reboljeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 840949. gnz-90596
Vašl Matjaž, Andraž nad Polzelo 63, Polzela, osebno izkaznico, št. 202129. gnd-90543
Volk David, Zadružna pot 8, Logatec, osebno izkaznico, št. 505142. gnz-90821
Vozar Marina, Levčeva ulica 15, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 806230. gni-90963
Zajc Andrej, Velika Loka 29, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 235870. gnl-90735
Zajc Tina, Gornje Lepovče 13/a, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 997315. gnd-90618
Zalokar Anton, Paridol 9, Gorica pri Slivnici,
osebno izkaznico, št. 210007. gnt-90602
Zamuda Robert, Kicar 30, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1008933. gnx-90823
Zdešar Fani, Viška 69/d, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 43811. gnb-90845
Zimič Albert, Moša Pijade 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 484972. gnc-90769
Zubalič Leopoldina Slavica, Glinška 2/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69247.
gni-90838

Vozniška dovoljenja
Agović Enesa, Prečna pot 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437175,
reg. št. 35736, izdala UE Domžale.
gnu-90701
Bajc Ana, Vrhpolje 80, Vipava, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 51/2002. gng-90915
Barber Štefan, Trstenjakova ulica 23, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 02869.
gnq-90705
Barl Marko, Celjska 36, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15183, izdala UE Slovenj Gradec. gnr-90704
Batagelj Matej, Stomaž 85, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1540326,
reg. št. 17463, izdala UE Ajdovščina.
gnz-90750
Bečan Saša, Cesta Andreja Bitenca 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549944, reg. št. 247313, izdala UE Ljubljana. gnb-90620
Bedenik Katja, Morje 147, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222068, reg.
št. 113170, izdala UE Maribor. gnd-90468
Beroš Sonja, Grizoldova ulica 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 154635,
reg. št. 43206, izdala UE Maribor. gny-90697
Bizjak Jadran, Bošamarin 44, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20078. gnk-90486
Blazinšek Robert, Kovinarska 9, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15882.
gnw-90899
Blažko Klavdij, Lavričeva 63, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1156986,
reg. št. 15275, izdala UE Ajdovščina.
gnc-90719
Botič Darja, Borovci 40/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41010, izdala UE Ptuj. gnl-90510
Bračić Miro, Koroška cesta 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 165165,
reg. št. 4872, izdala UE Maribor. gnf-90516
Brankovič Ana, Preglov trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 813289, reg.
št. 91349, izdala UE Ljubljana. gnh-90689
Burger Avgustin, Brinje c. II/3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1396406, reg. št. 1864, izdala UE Grosuplje.
gnm-90459
Cajnko Javornik Vitomira, Cesta v Rožno
dolino 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1565017, reg. št. 120179, izdala
UE Ljubljana. gnm-90559
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Cimprič Peter, Mučeniška ulica 2/a, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1506472, izdala
UE Tolmin. gnr-90504
Crnomarković Radoslav, Poljanska cesta
69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1104484, reg. št. 164431, izdala UE
Ljubljana. gnm-90859
Čebular Stanislava, Rožanska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013224, reg. št. 201833, izdala UE Ljubljana. gnu-90626
Čeligoj Darinka, Gregorčičeva 41, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6671,
izdala UE Izola. gnt-90702
Čepon Jože, Tbilisijska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 481797,
reg. št. 11965, izdala UE Ljubljana.
gno-90532
Deu Meta, Aškerčeva 12, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6389,
izdala UE Piran. gnj-90737
Dolenc Marjanca, Dolenji Boštanj 140, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1456658, reg. št. 12527. gne-90892
Drmota Tamara, Sinja Gorica 97, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15811, izdala UE Vrhnika. gnz-90921
Đokić Siniša, Slap 1, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1166951, reg. št. 9523,
izdala UE Tržič. gnm-90709
Erčulj Matjaž, Cankarjeva 12, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1354178, reg.
št. 27014, izdala UE Domžale. gne-90617
Eremita Patricia, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502136, reg. št. 245573, izdala UE Ljubljana. gnw-90874
Fabjan Bojan, Vaupotičeva ulica 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41540, izdala UE Novo mesto. gnx-90798
Fekonja Gorazd, Lomanoše 4, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 13167, izdala UE Gornja Radgona.
gny-90797
Flaker Vitold, Žolgerjeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 388890,
reg. št. 191705, izdala UE Ljubljana.
gni-90663
Florjančič Tomaž, Ulica Bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299121, reg. št. 182707, izdala UE Ljubljana. gnb-90745
Gabor Peter, Loka 61, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246527, reg.
št. 7751, izdala UE Tržič. gng-90865
Gale Andrej, Liparjeva 18, Mengeš, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 58/2001. gng-90665
Gec Gregor, Šarhova ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1264245,
reg. št. 183472, izdala UE Ljubljana.
gnr-90879
Gidakovič Prašovč Jasna, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 43403, izdala UE Nova Gorica.
gnc-90794
Goli Drago, Ob Dolenjski železnici 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1002682, reg. št. 183815, izdala UE Ljubljana. gnf-90666
Goljuf Ivan, Izletniška pot 52, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4613. gne-90792
Gomboc Mojca, Franja Marušiča 1, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9951, izdala UE Izola. gns-90478
Gomilšek Mirjam, Klepova ulica 39, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41320, izdala UE Ptuj. gno-90707
Gril Iztok, Strahinj 132, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 72298, reg.
št. 40973, izdala UE Kranj. gnr-90633
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Guček Rajko, Gorica pri Oplotnici 40,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9735, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-90706
Guzina Aleksander, Novo Polje, Cesta
VII/7, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929859, reg. št. 200097, izdala
UE Ljubljana. gnt-90502
Hafner Melita, Cesta padlih borcev 24, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5474,
izdala UE Hrastnik. gnb-90795
Halužan Slavek, Pongrac 77, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 675306, izdala UE Žalec. gnn-90558
Herman Valerija, Ob Meži 28, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14326, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnh-90589
Hočevar Petra, Kajuhovo naselje 3, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10759, izdala UE Kočevje. gnx-90698
Hodnik Saša, Na gmajni 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1490897,
reg. št. 244984, izdala UE Ljubljana.
gnm-90684
Horvat Dragica, Fokovci 47, Fokovci, vozniško dovoljenje, št. 27395. gnv-90800
Horvat Maks, Senik 5, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 2130. gnl-90710
Hribernik Matej, Čretniška ulica 30, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 21847, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-90799
Hriberšek Andrej, Ulica Franja Malgaja 60,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 7150, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-90893
Ivanović Damir, Ganglova 14, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1514319, reg. št. 5980, izdala UE Metlika.
gnh-90564
Jeraj Peter, Jegriše 8, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1193181, reg.
št. 220622, izdala UE Ljubljana. gnw-90624
Jeras Dušanka, Tolstojeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 61988,
reg. št. 7368, izdala UE Ljubljana. gnp-90556
Jus Andrej, Breznikova cesta 30, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1052622,
reg. št. 27410, izdala UE Domžale. gns-90728
Kardoš Gordana, Ob meži 32, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17704,
izdala UE Slovenj Gradec. gnd-90493
Kastelic Jožica, Poljanska cesta 22/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969997, reg. št. 102346, izdala UE Ljubljana.
gnm-90634
Kepa Zvonko, Maistrova 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 859924, izdala UE Litija. gny-90572
Klimovič Dubrovka, Moste 37, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14778, izdala UE Kamnik. gns-90953
Kolar Matjaž, Vrhovci, Cesta XI/7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612835, reg. št. 39404, izdala UE Ljubljana.
gni-90742
Koprivc Aleš, Gubno 7/a, Lesično, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19820, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-90784
Kozjak Damjan, Severova 9, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 23415, izdala UE
Ptuj. gnz-90796
Kraljič Jožica, Kremenica 7, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 320557, reg.
št. 187405, izdala UE Ljubljana. gnk-90636
Kreč Anže, Za gasilskim domom 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252114, reg. št. 224763, izdala UE Ljubljana. gnb-90920
Krizmanić Blanka, Pot na Dobravo 13, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 187215, izdala UE Ljubljana. gnd-90918

Krstić Milan, Viharjeva ulica 3, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644240, reg. št. 116718, izdala UE Ljubljana.
gnf-90766
Krušlin Andrejka, Irje 10/a, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13328,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-90898
Kučer Darinka, Pohorska 66, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 574135, reg.
št. 24187, izdala UE Maribor. gnc-90694
Kulovic Darko, Koroška vas 30, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 23339, izdala UE Novo mesto. gnq-90505
Lahe Helmut, Jenkova ulica 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576922,
reg. št. 69276, izdala UE Maribor. gnk-90461
Lampe Rok, Koroška cesta 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1177495, reg. št. 91998, izdala UE Maribor.
gnh-90464
Laurenčič Marko, Kred 62, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 0064611, izdala UE Tolmin. gnb-90495
Lavrenčič Simon, Gregorčičeva ulica 13,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
607702, reg. št. 12951, izdala UE Ajdovščina. gnn-90833
Lazar Snežana, Cesta ob gramoznici 28,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 610990, reg. št. 76999,
izdala UE Maribor. gnd-90693
Lazić Mladenko, Milčinskega 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 33549.
gne-90467
Lesjak Branko, Prnek 13, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20034, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnl-90685
Levstik Maja, Vrstna ulica 29, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1148480, reg. št. 13869, izdala UE Vrhnika.
gni-90817
Ljubijankić Seida, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17082, izdala UE Kamnik. gni-90863
Lukin Mladen, Malija 39, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10230, izdala
UE Izola. gnt-90802
Makovec Urša, Mašera-Spasićeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551375, reg. št. 185668, izdala UE Ljubljana. gnh-90964
Mandalenič Mojca, Strunjan 40, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13663, izdala UE Piran. gnj-90587
Mandelc Bernarda, Čevljarska ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702367, reg. št. 10780, izdala UE Domžale.
gnv-90700
Mehle Janko, Gola loka 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 848587, reg.
št. 161937, izdala UE Ljubljana. gng-90840
Melihen Avrelija, Cesta Kokrškega odreda
19, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
818362, reg. št. 5368, izdala UE Tržič.
gnh-90739
Melkić Emir, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 54/2002. gnt-90752
Mihelak Miran, Lipa pri Frankolovem 26,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. S
1225497, reg. št. 44515. gni-90463
Milašinovič Larisa, Trubarjeva 32, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10589, izdala UE Piran. gnr-90804
Miljavec Aleksander, Grgar 41, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 23181.
gng-90565
Mrak Darko, Triglavska 65, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 743404, izdala UE Jesenice. gny-90672
Mrak Nataša, Kurirska pot 16, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267562,
izdala UE Jesenice. gnh-90814
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Musić Rustem, Tovarniška 34, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700014,
reg. št. 20532, izdala UE Domžale.
gno-90632
Nikl Hutinski Alenka, Ronkova 18, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8854. gng-90490
Novaković Milivoje, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190897, reg. št. 219429, izdala UE Ljubljana. gny-90547
Oblak Anica, Zaloška cesta 92, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1566485,
reg. št. 22669, izdala UE Ljubljana. gnx-90523
Omerčić Smajil, Frankovo naselje 45, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28683, izdala UE Škofja Loka. gns-90853
Orel Lovrenc, Radegunda 21, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7984, izdala
UE Mozirje. gni-90888
Osolnik Ljiljana, Herbersteinova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000899, reg. št. 111559, izdala UE Ljubljana. gnq-90880
Pečar Branko, Spuhlja 133/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 30154, izdala UE Ptuj. gnj-90487
Pejić Sreto, Pod vinogradi 2, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19336, izdala UE Novo mesto. gnc-90594
Peklaj Luka, Stanežiče 51, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1353550, reg. št. 232216, izdala UE Ljubljana. gng-90515
Peroša Jan, Nova vas 14, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13736, izdala UE Piran. gns-90803
Petek Albina, Cesta pod goro 6, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8513. gns-90903
Petrevčič Roland, Grgar 92, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32504.
gnz-90496
Petrič Martin, Spodnji log 2, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1537198, izdala
UE Litija. gny-90622
Pirš Ivan, Predenca 18, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12901,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-90616
Poglajen Jože, Marokova pot 23, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 109294,
izdala UE Litija. gnz-90871
Poglajen Karmen, Marokova pot 23, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1022090,
izdala UE Litija. gny-90872
Poljšak Andrej, Sanabor 14, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1540340,
reg. št. 9434, izdala UE Ajdovščina.
gnm-90734
Potočnik Marinka, Šentilj 76, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4830, izdala UE Pesnica. m-628
Prinčič Sascha, Cankarjeva 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
952120, reg. št. 8650, izdala UE Ljutomer.
gnu-90801
Prislan Renata, Wattova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 305864, reg.
št. 87753, izdala UE Maribor. gnw-90774
Pukl Marija, Hubadova ulica 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 699990,
reg. št. 5645, izdala UE Domžale. gnv-90875
Račnik Robert, Pameče 25, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11595.
gnf-90791
Radaković Gordana, Jurjevica 44, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6353, izdala UE Ribnica. gno-90957
Radovanović Jelenko, Zg. Stranje 3/b, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10554, izdala UE Kamnik. gnc-90819
Rems Nina, Tesovnikova ulica 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1420188, reg. št. 237431, izdala UE Ljubljana. gnj-90612
Repovž Marija, Šentjanž 7, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 760231, reg.
št. 7648. gnk-90686
Repovž Terezija, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768473,
reg. št. 131629, izdala UE Ljubljana.
gnu-90526
Reven Justin, Ig 272, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 971782, reg. št. 91796,
izdala UE Ljubljana. gnw-90524
Ribič Polonca, Vodovnikova 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092657,
reg. št. 110043, izdala UE Maribor.
gnn-90958
Riemer Miša Marija, Dobrava 70, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14516, izdala UE Slovenske Konjice.
gnr-90779
Ristič Dejan, Gubčeva 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224887, reg.
št. 43421. gnd-90793
Ristić Rade, Dunajska cesta 87, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1593650,
reg. št. 235171, izdala UE Ljubljana.
gnq-90934
Ristov Saško, Bolečka vas 3/a, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 30242,
izdala UE Ptuj. gnn-90708
Rotovnik Dimitrij, Gregorčičeva ulica 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847177, reg. št. 69933, izdala UE Ljubljana.
gnr-90679
Rozman Branko, Smokuč 14, Žirovnica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 54/2002. gnn-90483
Rupar Alenčica, Hladilniška pot 1/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411030, reg. št. 124516, izdala UE Ljubljana.
gnx-90723
Rupar Milan, Hladilniška pot 1/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 813444,
reg. št. 65286, izdala UE Ljubljana. gny-90722
Sever Marjan, Domanjševci 5, Križevci, vozniško dovoljenje, reg. št. 23568. gnt-90477
Simič Vladimir, Vrzdenec 40, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 594931, reg.
št. 71517, izdala UE Ljubljana. gnx-90773
Sodja Božič Jelka, Skapinova ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847793, reg. št. 81398, izdala UE Ljubljana.
gng-90640
Sojer Jože, Na peske 4, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
414077, reg. št. 66820, izdala UE Ljubljana.
gno-90507
Sok Lavrenčič Tatjana, Robič 1/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1554928, izdala UE
Tolmin. gnm-90484
Starman Marko, Izletniška pot 28, Koper –
Capodistria,
vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 21383. gnl-90485
Stopar Nina, Žerjav 51, Črna na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18336, izdala UE Ravne na Koroškem. gnm-90588
Strehar Marjan, Alpska cesta 9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 547696,
reg. št. 8194. gno-90807
Strmčnik Dragica, Laze 5, Velenje, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 45/2002. gns-90653
Sušnik Gregor, Vaše 25, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266979, reg.
št. 225039, izdala UE Ljubljana. gng-90765
Šehić Jusuf, Novi log 12, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4668, izdala
UE Hrastnik. gno-90482
Šerjak Janez, Kladnikova 5, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 2739.
gnz-90771
Šimek Mateja, Stopiče 77, Stopiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33406, izdala UE Novo mesto. gnj-90512

Šipek Nataša Tea, Zoletova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102147, reg. št. 182669, izdala UE Ljubljana.
gnm-90534
Škerjanc Stanislav, Hruševje 5, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3212, izdala UE Postojna. gnj-90912
Šomen Jernej, Ulica heroja Lacka 15, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
1601953, izdala UE Lenart. gnq-90480
Šorc Nina, Ulica Molniške čete 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190875, reg. št. 219412, izdala UE Ljubljana. gno-90682
Štok Milan, Majcni 32, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. GHBCEF, reg. št. 16511, izdala UE Sežana. gnc-90494
Štrancar Matija, Planina 6/b, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1396014,
reg. št. 16769, izdala UE Ajdovščina.
gnm-90834
Štritof Brigita, Notranjska 20, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 93070, reg.
št. 8190, izdala UE Cerknica. gnj-90687
Štrucl Rojko Janez, Dogoška 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 671529,
reg. št. 96527, izdala UE Maribor. gno-90557
Štrukelj Aleksander Jože, Partizanska cesta
13, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1392539, reg. št. 40996.
gnw-90703
Telebo Božidar, Koroška 118, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 370240, reg.
št. 15242, izdala UE Maribor. gni-90688
Tiselj Damjana, Šercerjeva 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804165, reg.
št. 18460, izdala UE Velenje. gnz-90646
Toboljevič Olga, Kočenska ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814537, reg. št. 198199, izdala UE Ljubljana.
gnv-90675
Trunkl Gorazd, Ugovec 27, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 21660, izdala UE Slovenska Bistrica. gnr-90479
Ulčar Barbara, Ob potoku 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1587829,
reg. št. 181137, izdala UE Ljubljana.
gnn-90783
Vilč Borislava, Breg pri Polzeli 102/d, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195360. gns-90607
Vozar Marina, Levčeva ulica 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 676394,
reg. št. 19875, izdala UE Domžale. gnj-90962
Zajc Alojz, Senčna pot 31, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 5609. gne-90542
Zelinčević Snežana, Vogrsko 151, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42815, izdala UE Nova Gorica. gnz-90671
Zhjeqi Rexhep, Jamova cesta 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186493, reg. št. 162254, izdala UE Ljubljana.
gnr-90529
Žnidaršič Marko, Gornja Košana 21, Košana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13591.
gnt-90681
Žumer Alojz, Mandeljčeva pot 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1167312,
reg. št. 48133, izdala UE Kranj. gni-90513

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper preklicuje veljavnost zavarovalnih polic in OSE: POBOTNICE Z-3: od št. 320529 do št. 320550.
Ob-72920
Ajdnik Ernest, Podpeč ob Dravinji 16, Loče
pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. 452178,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-90786
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Badžim Vlado, Dolga reber 40, Koper –
Capodistria, zavarovalno polico, št. 0943250.
gnw-90599
Ban Vladimir, Kovorska cesta 35, Tržič, zavarovalno polico, št. 00101413379, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gng-90590
Beganović Osman, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 444725, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-90835
Belec Mitja, Spodnja Senica 28, Medvode,
zavarovalno polico, št. 412936 – kuponi, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-90664
Čepon Jože, Tbilisijska ulica 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 422870, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-90533
Jelen Andrejka, Studence 20, Žalec, zavarovalno polico, št. 365980, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-90593
Končina Marjetka, Gabrje 62, Dobrova, zavarovalno polico, št. 874426, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-90961
Mrhar Peter, Opekarska cesta 48, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 0857484. gns-90603
Ostojić Milan, Blaznikova 31, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 746645, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-90857
Peklaj Simon, Gabrje 81, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0837249, izdala zavarovalnica Tilia. gnv-90475
Smerčan Hilda, Ruska ulica 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 750164, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-90628
Šeruga Andrej, Zaloška cesta 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 16/0273554, izdala zavarovalnica Triglav. gnl-90460
Tripić Drago, Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 464685, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-90522
Žnidar Mateja, Cesta 9. avgusta 23, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 499906, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-90655

Spričevala
Abe Frančišek, Poljska cesta 8, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za
strojništvo v Ljubljani, Delovodska šola strojne
stroke,
št. 213,
izdano
22. 9. 1976.
gni-90738
Berisha Ardian, Stari trg 5, Slovenske Konjice, izkaz OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah. gnp-90506
Bobić Dane, Moškričeva ulica 44, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ Oskar
Kovačič v Ljubljani – izkaz, izdano leta 1999 do
2001. gnw-90778
Bone Gorazd, Ivana Suliča 16/b, Šempeter pri Gorici, spričevalo o končani OŠ Milojka
Štrukelj Nova Gorica, izdano leta 2001.
gnu-90576
Brumen Natalija, Vodovnikova ulica 6, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole, program frizer, izdano leta 1999 v Mariboru. m-647
Cmor Kristjan, Lendavska 4, Murska Sobota, zaključno spričevalo Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1997. gnp-90481
Čoklc Maja, Cesta na Grad 52/a, Celje,
indeks, št. 20200035, izdala Pravna fakulteta.
gnm-90809
Dimec Jure, Vodnikova 12, Domžale, indeks, izdal Šolski center Aškerčeva v Ljubljani.
gne-90517
Dukarić Maruša, Na jami 11, Ljubljana, izkaz za 1. razred OŠ Spodnja Šiška, izdan leta
2000/2001. gnw-90499
Gerenčer Jožef, Velika Polana 197/a, Velika Polana, indeks, št. 61192344, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. gnp-90606
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Guzelj Olga, Frankovo naselje 112, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za prodajalce, št. 3Č-3, izdano
24. 8. 1983 v Kranju. gnt-90677
Jezerkić Alen, Črna vas 251, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1999/2000. gnl-90860
Jezerkić Senad, Cesta v Rovte 7, Jesenice,
zaključno spričevalo Srednje šole PKMEŠ, šolsko leto 77/78. gnc-90569
Jurendić Josip, Markovičeva 9, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo o praktičnem izpitu Poklicne čevljarske šole v Žireh, izdano leta
1977/78 in 1978/79. gnx-90873
Kadak Janko, Dimičeva 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1981. gnr-90554
Kaisersberger Jožica, Zg. Pristava 48/a,
Videm pri Ptuju, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1997/98.
gne-90717
Kališnik Marija, Bevkova 8, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 1999/2000.
gnh-90764
Kegelj Peter, Banovci 2/a, Veržej, spričevalo 8. razreda OŠ Veržej, izdano leta
1988/1989. gni-90713
Klemenčič Valerija, Laporska cesta 8, Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1991. m-629
Kokovnik Anej, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1 in 2. razreda OŠ Martina Krpana,
izdano leta 2000 in 2001. gnr-90579
Korinšek Anton, Borovaki pri Polšniku 3,
Polšnik, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1972.
gnp-90581
Kos Peter, Železnikova 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1998/99. m-637
Kranjec Mirjana, Vučja Gomila 105, Fokovci, letno spričevalo Gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2000/2001. gnu-90601
Kregar Vesna, Balinarska pot 25, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani. gnr-90629
Lesar Tina, Juleta Gabrovška 30, Kranj, indeks, št. 20940116, izdala Pravna fakulteta.
gno-90582
Loncnar Špela, Zaboršt, Pot za Bistrico 36,
Domžale, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1995. gnq-90630
Marciuš Vera, Dolga Brda 47, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske
šole v Mariboru, izdano leta 1978. gnq-90780
Mavrin Peter, Nova pot 57, Brezovica pri
Ljubljani, diplomo Srednje šole za računalništvo, izdana 26. 6. 1986. gnn-90858
Moneta Janez, Zlatenek 3, Domžale, spričevalo o končani OŠ Janka Kersnika Brdo,
izdano leta 1980. gnu-90851
Munih Tomaž, Žagarjeva 9, Tolmin, indeks,
št. 23940253, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnn-90883
Novak Andreja, Ul. Staneta Severja 1, Maribor, indeks, št. 61163632, izdala Pedagoška
fakulteta. m-643
Osredkar Tadeja, Nasovče 6, Komenda,
letno spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj, št. I-V/221, izdano leta
1999/00. gnl-90785
Pilinger Tadej, Trnovska vas 39/d, Trnovska vas, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
v Mariboru, izdano leta 1996. m-633
Polajnar Uroš, Opekarska cesta 40/a, Ljubljana, indeks, št. 22039240, izdala Fakulteta
za šport. gnx-90498
Poznič Zlatka, Ljubljanska ulica 25/b, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega

centra za blagovni promet v Mariboru, št. spričevala 23932. m-634
Prelovšek Saša, Količevo 20/a, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Rodica, izdano leta
2001. gnz-90721
Premrl Nevenka, Kaštel Breg 91/2, Pregarad, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
1985 in 1986, izdano na ime Drenski Nevenka. gnv-90500
Roškar Alenka, Zagorci 13, Juršinci, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole na
Ptuju. gnn-90508
Samardžić Samka, Želimlje 48, Škofljica,
spričevalo o končani OŠ Škofljica, izdano leta
1986. gns-90782
Selmani Sanija, Vojkova cesta 91, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-90667
Smajić Sanela, Maroltova ulica 16, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2000. m-645
Sodja Gašper, Tomšičeva 70/c, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole, izdano leta 1998/99. gnk-90711
Stradner Danijela, Borova vas 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000. m-631
Strašek Sebastijan, Prvomajski trg 17, Poljčane, spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2000, 2001. m-644
Ščap Nevenka, Lokavec 18, Zgornja Velka,
spričevalo od 1. do 8. razreda OŠ Sv. Ana –
izkaz, izdano leta 1994 do 2002. m-630
Škof Jože, Partizanska 96, Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Pohorski bataljon, Oplotnica, izdano leta 1967. m-646
Škrinjar Mateja, Pri opekarni 30, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1996/97. m-635
Šmid Matic, Kolonija 1. maja 24, Trbovlje,
spričevalo 1. razreda OŠ Tonče Čeč, izdano
leta 2000. gng-90615
Šorli Jernej, Koritnica 20/a, Grahovo ob
Bači, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1999/00. gnj-90787
Šorli Medja Aleksandra, Podbrdo 77/b,
Podbrdo, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
tekstilne šole Kranj. gnj-90712
Terglav Leon, Polzela 193/a, Žalec, indeks,
št. 18970999, izdala Filozofska fakulteta.
gnd-90818
Teskač Štefan, Zg. Gruškovje 33, Podlehnik, spričevalo o končani OŠ Podlehnik.
m-639
Tomazin Katarina, Brdinje 27/d, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika SŠ Muta –
poslovni tajnik. gnq-90509
Urleb Alenka, Ljubljanska cesta 323, Velenje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2000. gnh-90914
Urlep Vojmir, Čirče 50, Kranj, potrdilo o
strokovnem izpitu za poklic diplomirani inženir
farmacije, izdalo Ministrstvo za zdravstvo RS v
Ljubljani. gnb-90595
Velam Ana, Zadrečka cesta 19, Nazarje,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer turistični tehnik, izdano leta 2000/2001. m-641
Verbič Robert, Sela pri Sobračah 8, Ivančna Gorica, indeks, št. 18970800, izdala Filozofska fakulteta. gnp-90781
Vincetić Darko, Brače Radića 4, Otok Virje,
Hrvaška, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole, izdano leta 1995/1996. gnu-90676
Vogrin Jože, Zgornja Voličina 87/a, Voličina, spričevalo o končani OŠ Roj Srečko Niko,
Voličina, izdano leta 1971. m-649
Vuković Vesna, Sernčeva 11, Maribor, spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije Maribor, izdano leta 2000. m-648
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Wolmut Kristijan, Ob potoku 19, Rače,
spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ Rače,
izkaz, izdano leta 1999, 2000 in 2001.
m-640
Zbil Renata, Pod Bellewuejem 8, Rogaška Slatina, indeks, št. 61136845, izdala Pedagoška fakulteta. m-636
Zelenik Renata, Štrafelova 20, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik,
izdano leta 1996 v Mariboru. m-627
Zupanič Vasja, Grizoldova 1, Ruše, indeks, št. 93504756, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-632
Žekar Denis, Gradiški Dol 6/b, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gny-90847
Žnidaršič Jožef, Kompolje 98, Videm-Dobrepolje, spričevalo 2. letnika SGEEŠ v Ljubljani, izdano leta 2000. gnz-90621

Ostali preklici
AVTOTAXI, Šabič Amir s.p., Mucharjeva
ulica
9,
Ljubljana,
licenco
št. 006266/6740-LM 34/1998 za vozilo z
reg. oznako LJ N7-99D, izdana dne 2. 2.
1998. gnx-90673
Bergant Branko Angelo, Iška 3/a, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-646/77, reg.
oznaka čolna PI-1118, izdan 1. 7. 1977.
gnn-90808
Bezjak Franjo, Trate 19/b, Zgornja Velka,
delovno knjižico št. 1520. m-642
Bogataj Jože, Reteče 63, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 19798359, izdala Ekonomska fakulteta. gnw-90724
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Cerar Vesna, Stritarjeva 5, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 41046788, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnq-90730
Drofenik Olga, Dragomer, Vrtna pot 1, Brezovica pri Ljubljani, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1287459.
gnb-90520
FUN ŠPORT KLUB, Pipanova pot 18, Ljubljana-Šentvid, vpisni list za čoln, št. 01-03-378/1
1999, izdan 14. 5. 1999. gnk-90661
Gluvajić Dragan, Cesta v Pregavor 9, Izola
– Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6824/94. gnf-90716
Gregorka Erik, Ob potoku 52, Vrhnika, delovno knjižico. gnw-90474
Gulič Matevž, Škofjeloška cesta 6, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gni-90613
Hozjan Rosalinda, Titova 62, Jesenice, delovno knjižico. gnd-90718
Jelenc Boris, Dolenja vas 78, Škofja Loka,
licenco, št. 0001587/33 z dne 9. 3. 1998 za
vozilo z reg. oznako KR D4-190. gnf-90491
Kovič Alojz, Poljanska cesta 68, Gorenja
vas, potrdilo o opravljenem tečaju za mentorja
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnj-90662
Kranjc Urška, Ilirska 7, Izola – Isola, študentsko izkaznico, št. 20980141, izdala Pravna fakulteta. gne-90492
Levičnik Tadej, Cvetlična pot 6/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija
Poljane. gnt-90777
Lovrečič Sebastjan, Padna 20, Sečovlje –
Sicciole, delovno knjižico. gng-90715
Maslo Branko, Javorje 15, Obrov, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1128265. gng-90790
Mevželj Miloš, Brodarska ulica 8, Litija, delovno knjižico. gnc-90669
Mrak Nataša, Kurirska pot 16, Mojstrana,
študentsko izkaznico, št. 21015490, izdala
FDV. gng-90815

Peterkovič Nina, Ulica Vide Janežičeve 1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 25006385, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnb-90670
Prebreza Alen, Cesta na Pečovje 4, Štore, delovno knjižico, reg. št. 37, izdana
29. 1. 2001 pri UE Celje. gnr-90604
Rems Nina, Tesovnikova ulica 76, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 22050860,
izdala Fakulteta za šport. gnh-90614
Rink Maja, Ulica Juleta Gabrovška 23,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1004306. gne-90842
Sedmak Čuk Vlasta, Nadanje selo 50, Pivka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1105490. gnh-90789
Sotlar Miha, Pšatnik 20, Ljubljana Šmartno, vpisni list za čoln, št. 02/03-1329/00,
izdan 16. 5. 2000. gnw-90503
Šetar Laura, Fram 79, Fram, delovno knjižico št. 3374, izdana leta 1992 v Mariboru.
m-638
Teskač Štefan, Zg. Gruškovje 30, Podlehnik, delovno knjižico. gni-90488
Trinko Zdenka, Hočko Pohorje 1/b, Hoče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1126543. gnw-90699
Vizlar Matjaž, Šmartinska cesta 6, Ljubljana,
licenco,
št. 009220/13779/01-ZR34/2000 z dne
23. 12. 1999 za vozilo z reg. ozanko LJ M1
-93R. gnb-90570
Vizlar Vinko s.p., Krovstvo Vizlar “KŽL”,
Planina pri Raki 3/a, Raka, licenco za prevoze št. 002485-2691/LM 29/1997 za vozilo z
reg. oznako KK 29-48L. gnl-90560
Vončina Elvis, Korte 104, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2895/00, VČ-2402. gnc-90598
Vunderl Jože, Kopališka 10, Izola – Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-963/1-1997,
izdan 24. 9. 1997. gnj-90591

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-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-12.G
Podelitev koncesij
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4685
4703
4710
4712
4721
4726
4728
4728

Javni razpisi

4729

Javne dražbe

4739

Razpisi delovnih mest

4739

Druge objave

4741

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

4745
4745

Evidenca statutov sindikatov

4745

Odločbe in sklepi po ZPOmK

4746

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Nasprotni predlog
Objava sklepov skupščin

4746
4746
4746
4756
4756

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

4756
4756
4760
4760
4761
4762

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

4762
4762
4762
4762
4763
4764
4766
4767
4768
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