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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. 2955/2002
Ob-75525
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tel. 07/481-72-00, faks
07/481-72-50.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja čistilne
naprave Brestanica.
4. Kraj dobave: Brestanica.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma mesec
avgust 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: vodja Tehnično razvojnega sektorja, Željko
Horvat, tel. 07/48-17-232.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško
Ob-75526
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: diskovno polje, štiri
serverje in dva kompleta back-up opreme (hardware in software).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 6. 8. 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski
pot 12, Jurij Levačič, tel. 01/234-02-30.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Petar Delak,
tel. 01/241-51-10.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 351-03-51/02
Ob-75527
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zimsko vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško za leti
2002/2003 in leti 2003/2004.
4. Kraj dobave: območje Občine Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma avgust
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta
krških žrtev 14, Niko Somrak ali Romana
Pečnik.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Občina Krško
Ob-75592
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-92-13, telefaks 01/588-92-27.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
– prenova poslovnega objekta Verovškova 62, Ljubljana,
– izgradnja objekta delavnice Verovškova 62, Ljubljana,
– zunanja ureditev in sprememba
prometne ureditve na območju Verovškova 62 in Verovškova 70, Ljubljana.
4. Kraj dobave: Verovškova 62 in Verovškova 70, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za logistiko, Verovškova 70, Ljubljana, Vital Hribar.

Leto XII

7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-75582
Razveljavljamo postopke javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku (obrazec ZJN-12.B), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49-50/2002 z
dne 7. 6. 2002, pod št. Ob-71334 za vrsto
blaga:
a1) samonakladalno komunalno vozilo za
zabojnike velikosti 5–7 m3, 1 kos,
a2) samonakladalno komunalno vozilo za
zabojnike velikosti 5–7 m3, z dvigalom, cisterno za fekalije, posipalcem za pesek in
sol in ploščo za plug, 1 kos.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Popravek
Št. 17123-02-403-53/2002/4 Ob-75846
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in montažo digitalne telekomunikacijske opreme,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69
z dne 2. 8. 2002, se popravi številka računa, navedenega v 7.(c) točki, ki se pravilno
glasi: 01100-6370171132.
Ministrstvo za notranje zadeve

Delna razveljavitev
in podaljšanje roka
Ob-75703
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, je objavil
javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku: sukcesivna doba-
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va čistil, pripomočkov za čiščenje, papirne
galanterije in sredstev za osebno higieno v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002,
Ob-70583.
V skladu s Sklepom Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, številka 018-147/02-21-1455, z
dne 19. 7. 2002, se iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno
dobavo čistil, pripomočkov za čiščenje, papirne galanterije in sredstev za osebno higieno, izvzame 1. sklop: čistila.
Postopek oddaje javnega naročila se nadaljuje za naslednje sklope:
3. (b) točka:
2. sklop: pripomočki za čiščenje,
3. sklop: papirna galanterija,
4. sklop: sredstva za osebno higieno.
Postopek oddaje javnega naročila za navedene sklope se nadaljuje v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe je potrebno predložiti do 19. 8.
2002, do 11. ure, na naslov: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 8.
2002, ob 15. uri, na naslovu: Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova
ulica 4, 5280 Idrija.
Veljavnost ponudb je 30 dni po odpiranju ponudb.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 08401-1/2002
Ob-75738
Javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 62-63 z dne 19. 7. 2002,
Ob-74382 za dobavo in montažo notranje
opreme nove Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, se v naslednjih točkah
popravi:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do 2. 9.
2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 10.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, I. nadstropje - urad župana.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve
16. 9. 2002.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 780/02
Ob-75536
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
12, Ljubljana, tel. 01/300-57-40, faks
01/432-60-90.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila,
potrošni material in pripomočki za čiščenje ter toaletno – sanitarni in sanitetni material po naslednjih skupinah
(sklopih):
I. sredstva za higiensko vzdrževanje kuhinjskega bloka ter higieno kuhinjskega
osebja – 7.000 l,
II. sredstva za strojno pranje perila –
5100 kg,
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III. sredstva za dnevno čiščenje otroških mizic, igrač in ostale opreme igralnic
–200 l,
IV. sredstva za higieno in nego otrok –
2000 l in 140.000 kom,
V. druga sredstva in pripomočki–
101.030 kom,
VI. sanitetni material – 1050 kom.
Količine posameznih artiklov v posameznih sklopih so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
količine materiala glede na dejanske spremembe potreb v času trajanja pogodbe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v navedenih količinah v
posameznem sklopu. Posameznih artiklov
iz posameznih sklopov ponudniki ne morejo
ponuditi.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava na
devet dostavnih mest: Vrtec Ljubljana Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14, Ljubljana, enota dr. France Prešeren, Puharjeva 4
in Prešernova 29, enota Poljane, Strossmayerjeva 3 in Poljanska 21, enota Vodmat, Korytkova 24, enota Prule, Praprotnikova 2 in Ulica na grad 2a, enota Klinični
center, Bohoričeva 36.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 10. 10. 2002,
zaključek 9. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
je na razpolago po predhodni najavi, na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana Center, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, v tajništvu
pri tajnici, tel. 01/300-57-40.
Dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 10. uro, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Branka Strah, strokovna sodelovka za zdravstveno higienski režim, tel.
01/300-57-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati po predhodni
najavi, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro, do vključno 10. 9.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 14.400 SIT (vključen DDV).
Potrdilo o vplačilu na račun naročnika
(01261-6030636665, sklic na št. 29213),
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 10. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika Vrtec Ljubljana

Center, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, tajništvo. Prevzemnik tajnica, Fijavž Sonja, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 2002 ob
9. uri, na naslovu naročnika Vrtec Ljubljana
Center, enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14,
Ljubljana (pedagoška soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 MIO SIT. Bančna garancija mora biti veljavna do 4. 11. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da mora ponudnik za ponujene artikle
pod sklopom I in IV vršiti servis naprav za
ponujene artikle,
– da predložijo za sklop II načrt uporabe
ponujenih sredstev oziroma doziranje ponujenih sredstev,
– da podpiše izjavo, da bo, kolikor bo
izbran, sodeloval pri pripravi načrta uporabe oziroma načrta čiščenja kuhinjskih prostorov in opreme za sklop I, skladno z zahtevami HCCP,
– da ponudnik pri izpolnjevanju obrazcev predračuna upošteva navodilo proizvajalca o določanju delovne koncentracije,
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
dvanajst mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da rok dobave ni daljši od 6 dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave
kot je to določeno v razpisni dokumentaciji,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da je predmet ponudbe zdravstveno in
higiensko neoporečno blago,
– da za artikle za katere so zahtevani
dermatološki testi, le te predloži,
– da predloži vsa dokazila in izjave, ki so
zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
4. 11. 2002. Naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri najkasneje do 24. 9. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, plačilni rok, rok dobave, fiksnost cen in
ISO certifikati.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za dobavo čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno-sanitarnega in sanitetnega materiala“
in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 1. 8. 2002.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-75539
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gradbenega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706, pri Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 9. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-

bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 9. 9. 2002 ob 9.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednosti – do 50 točk,
– rok plačila – do 25 točk,
– rok dobave – do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Št. 025-75/2002-6
Ob-75542
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana v svojem imenu ter po pooblastilu
v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo – Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, faks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: najem
osebnih vozil za službene namene.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja po sklopih. Ponudniki
lahko predložijo ponudbe za en sklop, ali za
oba sklopa
1. sklop: najem 8 terenskih vozil,
2. sklop: najem 6 vozil karavan.
4. Kraj dobave: na lokacijah naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe za obdobje 48 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, soba P 10, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. 9. 2002
do 9. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prevzem razpisne dokumentacije v fizični obliki pri naročniku – negotovinsko plačilo v višini 2.500 SIT na podračun EZR, št. 01100-1000 6163 37 11
25127-7141998-00000002, na spletnih
straneh Geodetske uprave Republike Slovenije – brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 10. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica oziroma bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo financira naročnik.
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: za sklop 1: najmanj 3 vrata,
pogon na vsa štiri kolesa – reduktor, moč od
70 do 105 kW, delovna prostornina od 1500
do 2200 ccm, za sklop 2: 5 vrat, pogon na
vsa štiri kolesa, moč od 82 do 110 kW,
delovna prostornina od 1900 do 2500 ccm;
za oba sklopa: starost vozil od 0 do 4 leta, ne
več kot 60.000 prevoženih kilometrov, mobilna garancija za vso dobo trajanja najema,
zračne blazine za voznike in sopotnike, v
času ko zakon predpisuje zimske pnevmatike, električni pomik prednjih stekel, centralno zaklepanje, servo volan.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 2. 10. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 5. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: za sklop
1: višina mesečne najemnine od 0 do 50
točk, starost vozil od 0 do 30 točk, dodatne
ugodnosti od 0 do 16 točk, reference od 0
do 10 točk; za sklop 2: višina mesečne najemnine od 0 do 50 točk, starost vozil od 0
do 30 točk, dodatne ugodnosti od 0 do 12
točk, reference od 0 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Nives Jurcan, 01/478-49-27.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 1-1/2002
Ob-75552
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana; tel. 01/43-41-100;
faks 01/43-61-228.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema v predvideni skupni vrednosti 25,000.000 SIT (brez DDV):
1. strežnik; predvidoma 2 kosa,
2. standardni osebni računalnik; predvidoma 48 kosov,
3. standardni prenosni računalnik; predvidoma 2 kosa,
4. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, ČB; predvidoma 6 kosov,
5. sistemski laserski tiskalnik, A4, ČB;
predvidoma 1 kos,
6. licenčna programska oprema Microsoft; predvidoma 52 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna oddaja po sklopih v skladu z razpisno dokumentacijo.
4. Kraj dobave: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c 58, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, vložišče
(soba 01) – Mateja Grošelj. Dvig razpisne
dokumentacije je možen osebno, s pisnim
pooblastilom in dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije; na pisno zahtevo pa
tudi po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
12. 8. 2002 vsak delavnik med 8. in 14.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; virman / položnica; Račun na uradu RS za JP:
01100-6030960677 sklic: 77-01-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana – vložišče (soba 01) ali priporočeno po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana – sejna
soba (soba 09).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica ‘brez protesta’ v vrednosti 5% od skupne
ponudbene vrednosti z DDV.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 95 dni od od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: celovitost ponudbe, cena (merila so podrobneje
razložena v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 044-06/93-2/21
Ob-75560
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 3 osebna
vozila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije: I. sklop: 1 vozilo z bencinskim motorjem prostornine 2000
ccm; II. sklop: 2 vozili iste znamke in
istega tipa z bencinskim motorjem prostornine 3000 ccm; zahtevane lastnosti
vozil so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe za I., II. ali oba
sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 45 dni od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za investicije
in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva ulica
4, 1000 Ljubljana; dodatne informacije glede zahtevanih tehničnih lastnosti in odkupa
rabljenih vozil daje Andrej Bavčar, tel.
01/478-97-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT (z DDV) na transakcijski račun št. 01100-6370121177,
sklic 28-12114-714199-2002, z virmanom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 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: plačilo
30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002; predvideni datum odločitve je do 9. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so dolžni odkupiti in upoštevati v ponudbeni ceni naslednja rabljena
osebna vozila: I. sklop: Renault Laguna 1.8
RT; II. sklop: BMW 740 IA in Audi A6 2.8
Quattro; podatki o vozilih so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 7/2002
Ob-75578
1. Naročnik: Žale, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
Ljubljana, tel. 01/420-17-00, faks
01/420-17-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
službenih oblačil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 9. do
15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Nataša Mehle.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. do 14. ure,
vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB, d.d.,
50100-620-128 03100-1000003073.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2002 ob 10. uri; Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 11. 2002/10. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z
dne 21. 6. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Žale, d.o.o., Ljubljana
Št. 216/02
Ob-75587
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem.
2. Naslov naročnika: H. Staneta 1,
2000 Maribor.
3. Vrsta in količina blaga: nakup pisarniškega pohištva – ponovni javni razpis.
4. Kraj dobave: Maribor, več lokacij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predviden datum
zaključka in trajanje dobave: 20 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, H. staneta 1 2000 Maribor,Mestna
uprava, Materialno – tehnična služba, kontaktna oseba: Borovnik P. Breda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobenih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403, v višini 2.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis –pisarniška oprema”.
8. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, H. Staneta 1, 2000 Maribor, vložišče ali soba
323/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2002 ob 13. uri, kletna sejna soba,
H. Staneta 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,po tem

ki je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): /
13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg pogojev po 41. do 43. členu ZJN: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, 15. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Mestna občina Maribor
Ob-75593
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za odpadke – ZMO.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
/
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 11.
2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in14.
uro, od 19. 8. 2002 dalje, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani
ponudnik plača z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787, pri
NKBM Maribor, s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo: “Posode za odpadke –
ZMO”, ali jo plača v gotovini na blagajni
podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 9. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Ponudba za posode za
odpadke – JN 25/2002”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
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Nasipna 64, Maribor, tajništvo – Ida Ornik,
tel. 02/33-13-551.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002 ob 12. uri, na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem ponudb.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati
na poziv k podpisu pogodbe in to najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z
obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Vili Cafnik, tel. 02/33-13-551. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo je 5 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.

Stran

5842 / Št. 72 / 9. 8. 2002

Ob-75600
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,
2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za odpadke – MOM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 11.
2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, tajništvo – Ida Ornik, tel.02/33-13-551.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame med 8. in 14.
uro, od 19. 8. 2002 dalje, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudnik plača z virmanom na transakcijski račun številka 04515-0000175787, pri
NKBM Maribor, s pripisom “Za razpisno dokumentacijo: Posode za odpadke – MOM”,
ali jo plača v gotovini na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 9. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Ponudba za posode za
odpadke – JN 26/2002”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor, tajništvo – Ida Ornik,
tel. 02/33-13-551.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002 ob 12. uri, na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem ponudb.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati
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na poziv k podpisu pogodbe in to najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe in po predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo posla,
ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil
bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Vili Cafnik, tel. 02/33-13-551. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo je 5 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 94
Ob-75643
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica
6,1104 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža, zagon in servisiranje plinskega motorja z generatorjem na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od septembra 2002 do decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje,
soba 100-101, I. nadstropje, dodatne informacije daje vodja izvedbe javnih naročil,
Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od objave v Uradnem listu
do 2. 9. 2002 od ponedeljka do petka med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski
račun številka 02924-0020286671 pri
Novi
Ljubljanski
banki
d.d.
ali
05100-8010486080 pri Abanki d.d. oziroma na blagajni Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med
10. in 13. uro s pripisom JR B 9/02 in
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo
podjetja, soba številka 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahtevan najkrajši rok plačila je 60 koledarskih 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena brez davka največ 60 točk,
– dobavni rok največ 15 točk,
– stroški servisiranja največ 10 točk,
– specializirano osebje za servisiranje
stroja, opremljenost servisnih ekip in zaloga
rezervnih delov največ 10 točk,
– vzdržljivost stroja največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 096-19/02
Ob-75644
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tržaška 16, telefaks 01/425-97-75, tel.
01/477-42-34, e-naslov: JR19@SDK.SI.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sedem
skupin računalniške opreme:
a) osebni računalniki (2 podskupini:
130 in 25 kosov),
b) mrežni strežniki (3 podskupine:
12, 4 in 1 kos),
c) monitorji (2 podskupini: 145 in 25
kosov),
d) prenosni računalniki (2 podskupini: 8 in 16 kosov),
e) tiskalniki (3 podskupine: 60, 28 in
28 kosov),
f) cluster strežnik z diskovnim poljem,
tračno knjižnico in programsko opremo
ter
g) optični bralniki (2 podskupini: 15
in 2 kosa).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je lahko dana za posamezno podskupino (razen za cluster strežnik z diskovnim poljem, tračno knjižnico in programsko
opremo – štiri podskupine skupaj in za optične bralnike – dve podskupini skupaj), za
vse podskupine v okviru skupine ali za celoten obseg.
4. Kraj dobave: 12 organizacijskih enot
naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
največ 2 varianti za vsako podskupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek najkasneje v novembru 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16 (Sektor za razvoj informacijskega sistema), tel. 01/477-42-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16
(vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
na naslovu iz 8. (b) točke.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene vrednosti za vsako posamezno podskupino, za katero daje
ponudbo, za prvo podskupino osebnih računalnikov ter za cluster strežnik s pripadajočo opremo pa bančno garancijo v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta predvidoma do 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in servis (za skupne a., b., d. in
g.), cena, servis in tehnične lastnosti (za
skupino c.), cena in servis (za skupino e.),
cena, reference, servis in celovitost ponudbe (za skupno f.), vse kot v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 29/2193/2002
Ob-75659
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za optično infrastrukturo v RTP 400/110 kV Okroglo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: dobava in montaža v
RTP Okroglo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja III. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Jože Kragelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 02924-0017900956. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 12. 9. 2002 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 70%, plačilni pogoji 5%,
pozitivne reference izvajalca za montažo
identične opreme na elektroenergetskih objektih v Sloveniji 20%, rok izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS upravljanje prenosnega omrežja
Št. 067
Ob-75666
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: spiralne
računalniške tomografije – podrobnejši
opis v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2002.
7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota.
Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
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jave pa do 4. 9. 2002, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, negotovinsko
na ZR pri UPJ, št.: 0110-6030278282, s
pripisom za razpisno dokumentacijo “spiralni računalniški tomograf“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 12.30, v sobi direktorja bolnišnice na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora veljati
najmanj do 31. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave
niso možne.
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: določila iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002 predvideni čas odločitve
o sprejemu ponudbe je september 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 405-79/2002
Ob-75669
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76 (Urad za investicije, Trubarjeva 3).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja športne opreme za Športno
dvorano Šentvid.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek september 2002, dokončanje oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana;
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dodatne informacije: Jereb Janez, tel.
01/23-44-000, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko
plačilo na transakcijski račun: SZ KB
19100-0010023743, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 9. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad
za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po uradnem prejemu potrjene
situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člena Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Jereb Janez.
Ogled gradbišča je možen po predhodni
najavi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 091-4-14/02
Ob-75673
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: DHPLC
sistem za analiza DNA in odkrivanje mutacij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 9. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v računovodstvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, faks 01/543-77-26; dodatne informacije nudi doc. dr. Damjan Glavač, dipl. kem., tel. 01/543-71-80. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko, na podračun pri UJP št.
01100-6030708380, sklicna številka
0100/9.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj - ponudba”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 12. uri na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
01. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
02. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
03. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
04. da ima poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve in poslovne
obveznosti v skladu s predpisi;
05. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
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06. da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa;
07. da ni dal zavajajoče podatke;
08. da bo ponujeno opremo dobavil najkasneje v 8 tednih po podpisu pogodbe;
09. da za resnost ponudbe predloži bančno garancijo v višini 5% od ponudbene
vrednosti;
10. da ima izjavo banke:
– da bo 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 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;
11. da nudi 60-dnevni plačilni rok po
prevzemu in zagonu opreme;
12. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 10. 1. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
19. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference proizvajalca,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 16/20-02
Ob-75679
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
operacijo sive mrene, steklovine in
mrežnice - 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: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
pravnomočnosti obvestila o izbiri.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna

plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/20-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 10. uri v seji sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 6.
enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri
čemer prvi obrok zapade v osmih dneh po
zapisniškem prevzemu blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
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 razvidni iz Navodil ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, naročnik bo o sprejemu ponudbe odločil najpozneje v 20. dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 3551-3/2002
Ob-75683
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža medicinsko-tehnološke
opreme ter računalniške in biro 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:
– sklop B. vgrajena oprema po meri, infrastruktura,
– sklop C. oprema za fitness,
– sklop E. računalniška in biro oprema,
– sklop H. klic v sili, kontrola pristopa.
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.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
do konca oktobra 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. Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 8. 2002
do 2. 9. 2002, od 9. do 12. ure. Dokumentacijo se lahko zahteva tudi 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: znesek razpisne dokumentacije – 10.000 SIT, transakcijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 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: 2. 9. 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% ocenjene 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): ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki se poveže v pravno formalno obliko (pogodbo), z
obvezno neomejeno 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: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena. To pomeni, da je edino merilo le
cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Ker uporabljamo to merilo, naročnik po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal naknadno povišanje cene.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki morajo biti oddane
priporočeno do dne 27. 8. 2002 na naslov:
Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije,
Dunajska 105, Ljubljana.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Ministrstvo za zdravje RS
Št. 068
Ob-75694
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
mikro kirurške operacije sive mrene –
podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002.
7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota. Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave v Uradnem listu, pa do 3. 9. 2002, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko
na ZR pri UPJ št. 0110-6030278282 s
pripisom za razpisno dokumentacijo “aparat
za operacije sive mrene“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2002 ob 12.30 v sobi direktorja bolnišnice na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave
niso možne.
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: določila iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002 predvideni čas odločitve
o sprejemu ponudbe je september 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 17123-03-403-51/2002 Ob-75709
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava mesa in mesnih izdelkov.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – mesni izdelki – Tacen, DMP,
– sklop 2 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Tacen, DMP,
– sklop 3 – sveže meso in mesni izdelki
– Debeli rtič,
– sklop 4 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – Debeli rtič,
– sklop 5 – sveže meso in mesni izdelki
– ICOT Prosenjakovci,
– sklop 6 – sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa – ICOT Prosenjakovci.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 6) ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave:
– za sklopa 1 in 2: Tacen, Rocenska
56, Lj. Šmartno in Kotnikova 8, Ljubljana,
– za sklopa 3 in 4: Jadranska 2, Ankaran,
– za sklopa 5 in 6: Prosenjakovci 67c,
Prosenjakovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno (osnovno) ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo še variantne ponudbe, naročnik le-teh
ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sklopi od 1
do 4: predvideni datum začetka je 10. 10.
2002, predvideni datum zaključka pa 9. 10.
2003; sklopa 5 in 6: predvideni datum začetka je 1. 1. 2003, predvideni datum zaključka pa 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za prehrano,
stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211 Ljubljana-Šmartno. Dvig
razpisne dokumentacije: Mira Pecl, tel.
01/519-37-00 ali 01/519-37-93, faks
01/505-93-67. 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:
– 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:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 9. 2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 9.
2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
za merilom: cena, finančno stanje ponudnika, certifikat ISO in izvajanje HACCP
sistema.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 40307-6/2002
Ob-75742
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00,
faks
04/57-41-243,
e-mail: obcina@bled.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
čiščenje in glajenje ledu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Športna dvorana Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, dodatne informacije za
razpisno dokumentacijo Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31; za tehnični del pa Mirko
Ulčar tel. 04/57-80-520.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 8. do13. ure v tajništvu Občine Bled ob
predhodni najavi po telefonu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski rač. št. 01203-0100007903 sklic na
št. 75027-7141998-71419940.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 14. uri v spodnji
sejni dvorani Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvidno 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni. Predviden rok za izbiro izvajalca je
16. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri vrednotenju in izboru najugodnejše ponudbe upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo:
– ponudbena cena maksimalno 60 točk,
– stroški rednega letnega vzdrževanj in
cene najpomembnejših rezervnih delov
maksimalno 20 točk,
– garancija maksimalno 10 točk in
– reference maksimalno 10 točk.
Podrobnejša merila in vrednotenje posameznih elementov bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za stroj za čiščenje in glajenje ledu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Bled
Št. 40307-7/2002
Ob-75743
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/57-41-243, e-mail: obcina@bled.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kompresor za hlajenje in izdelavo ledu v Športni
dvorani Bled.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Športna dvorana Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, dodatne informacije za razpisno dokumentacijo Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31; za tehnični del pa Mirko
Ulčar tel. 04/57-80-520.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 8. do 13. ure v tajništvu Občine Bled ob
predhodni najavi po telefonu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski rač. št. 01203-0100007903 sklic na
št. 75027-7141998-71419941.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 15. uri v spodnji
sejni dvorani Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvidno 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni. Predviden rok za izbiro izvajalca je
16. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri vrednotenju in izboru najugodnejše ponudbe upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo:
– ponudbena cena maksimalno 60 točk,
– stroški rednega letnega vzdrževanja in
cene najpomembnejših rezervnih delov
maksimalno 20 točk,
– garancija maksimalno 10 točk in
– reference maksimalno 10 točk. Podrobnejša merila in vrednotenje posameznih
elementov bodo natančneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za kompresor za hlajenje in izdelavo
ledu v Športni dvorani Bled.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Bled
Št. 17123-04-403-48/2002 Ob-75802
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
avtoplaščev in motoplaščev, in sicer:
– sklop 1: avtoplašči
– podsklop 1.A: zimski avtoplašči –
2137 kosov,
– podsklop 1.B: letni avtoplašči –
2696 kosov
– sklop 2: motoplašči – 355 kosov.
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: posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav na območju celotne države.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti po-
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gojem in tehnični specifikaciji iz razpisne
dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave: dobava bo potekala sukcesivno, in
sicer po naslednji dinamiki:
– podsklop 1.A iz sklopa 1: zimski
avtoplašči: 80% do 30. 10. 2002, 20% do
15. 2. 2003;
– podsklop 1.B iz sklopa 1: letni avtoplašči: 80% do 1. 3. 2003, 20% do 15. 6.
2003;
– sklop 2: motoplašči: 100% do 1. 4.
2003.
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 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:
011000-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304802.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 10. 9.
2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
10. 9. 2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 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
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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 29. 10. 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: 6. 8. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 54
Ob-75820
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
412 kosov transportnih vozičkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
4. Kraj dobave: lokacije poslovnih enot
Pošte Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek: sukcesivno.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve – Nabavna služba, Slomškov trg 10, Maribor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Razpisino dokumentacijo pošljemo po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, v sejni sobi v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od dobave.
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 dostaviti
vzorce transportnih vozičkov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 58
Ob-75821
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: projektiranje, dobava in montaža modularne sistemske celice za potrebe namestitve
elementov informacijskega sistema Pošte Slovenije in projektiranje, dobava in
montaža dodatnih infrastrukturnih elementov za navedeno celico, kot so klimatski in nadzorni sistem.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe in trajanje dobave:
izvedba projekta v 90 dneh od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba – Petra Majer ali Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
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za finančne zadeve – nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o. v sejni sobi v 4.
nadstropju, Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa po izvedenem projektiranju, dobavi in montaži blaga.
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: P1: ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec za opremo, ki jo ponuja
oziroma mora imeti sklenjeno pogodbo o sodelovanju s proizvajalcem opreme; P2: v primeru sodelovanja s podizvajalci mora ponudnik k ponudbi priložiti sklenjene pogodbe o
sodelovanju za konkreten posel. Vsak podizvajalec, mora biti tehnično in strokovno izobražen ter preverjen za segment, v katerem
bo sodeloval s ponudnikom; P3: prihodek
od prodaje ponudnika mora biti v zadnjem
letu večji vsaj za mnogokratnik 3 od ponudbene vrednosti; P4: ponudnik mora imeti vsaj
2 redno zaposlena delavca s fakultetno tehnično izobrazbo. Zaposlena morata imeti
praktične izkušnje pri postavitvi sistemov za
zagotavljanje delovnih pogojev za zahtevane
informacijske sisteme. Zaželeno je, da imajo
zaposleni tudi izkušnje s področja zagotavljanja zanesljivega in varnega delovanja naprav
informacijske tehnologije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 11. 2002, predvideni datum odločitve: 19. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 59
Ob-75822
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in namestitev komunikacijskega optičnega prenosnega sistema za povezavo
med lokacijama.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava opre-
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me: v roku 45 dni od podpisa pogodbe,
storitve: takoj po dobavi opreme.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finačne zadeve – Nabavna služba – Petra
Majer oziroma Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure. Razpisno dokumentacijo pošjemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finančne zadeve – Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 9. 2002 ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov
trg 10, Maribor, sejna soba v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa po dobavi opreme in
opravljeni storitvi.

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: P1: Ponudnik mora
biti pooblaščen prodajalec za opremo, ki
jo ponuja oziroma mora imeti sklenjen dogovor o tehničnem sodelovanju s proizvajalcem opreme; P2: prihodek od prodaje
ponudnika mora biti v zadnjih dveh letih (za
vsako leto posebej) večji vsaj za mnogokratnik 3 od ponudbene vrednosti; P3: ponudnik mora imeti vsaj dva redno zaposlena delavca s tehničnim znanjem na podorčju vzdrževanja in servisiranja za opremo,
ki jo ponuja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 11. 2002 in datum
odločitve predvidoma 19. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-12.G

Popravek
in podaljšanje roka za predložitev
ponudb

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
Popravek
Ob-75770
V objavi javnega razpisa za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo baročne fasade Minoritske cerkve na Ptuju, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002,
Ob-75303, se popravi 3.b točka, ki se pravilno glasi:
3. (b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dva
sklopa: prvi sklop gradbena dela – izvedba nosilcev in opečne obloge na obstoječo
armirano betonsko fasadno ploščo in izzidavanje zidarske osnove frolacij, drugi
sklop: obrtniška dela – izvedba kamnoseških elementov fasade.
Ostale točke ostanejo nespremenjene.
Minoritski samostan
sv. Petra in Pavla,
Ptuj

Ob-75701
V javnem razpisu za oddajo del za gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v območju UN Korte področje Žaneštra – Čedlje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59
z dne 5. 7. 2002, Ob-73491 se popravi
vsebina naslednjih točk:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2002 ob 9.15 na naslovu: Postonjska 3, v
sejni sobi Urada za komunalni razvoj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva oddaje
ponudbe; (oziroma do vključno 18. 10.
2002). Ponudnike bo investitor oziroma naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v roku 45 dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja ponudbena cena.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Izola
Popravek
Ob-75702
V javnem razpisu za oddajo del za gradnjo I. faze čistilne naprave kapacitete 600

Stran

5850 / Št. 72 / 9. 8. 2002

enot v območju UN Korte objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74546 se popravi vsebina naslednjih točk:
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja ponudbena cena.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Izola
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-75711
V Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne
21. 6. 2002 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Gradnja odseka AC Lenart – Beltinci, pododsek Vučja vas – Beltinci z R353 (Ob-72562).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 9. 8.
2002. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostanejo nespremenjeni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 2.3.-3237/02
Ob-75543
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) objavljamo podaljšanje roka za
predložitev in odpiranje ponudb za razpis za
posodobitev proge Ormož-Murska Sobota
“Projektiranje, dobava, montaža in predaja v
obratovanje signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav na progi Ormož–Murska
Sobota“, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002, pod št.
Ob-72609 in podaljšanje Ur. l. RS, št. 62-63
z dne 19. 7. 2002, pod št. Ob-74526.
Novi datumi za predložitev in odpiranje
ponudb so:
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2002 do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2002 ob 10. uri, Slovenske železnice d.d. 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
steklena dvorana.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 403-252/98
Ob-75528
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. (a) Obseg in opis gradnje: sanacija
temeljev, vertikalnih in horizontalnih nosilnih elementov ter sanacija strehe na
objektu Valvasorjeva hiša (EŠD 306).
(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: /
4. Kraj izvedbe del: Valvasorjeva hiša
(EŠD 306), Občina Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: december
2002, julij 2003.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Janja Špiler ali Matjaž Pirc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi “D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo del,

k) da nudi 90 dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 55%,
– reference – 45%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Občina Krško
Št. 601-6/02-151
Ob-75529
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, faks
01/89-38-230, tel. 01/89-38-210 in
01/89-38-214.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
veznega dela in telovadnice k obstoječemu objektu osnovne šole v naselju
Stara Cerkev in preureditev dela kleti
obstoječega objekta za potrebe telovadnice ter ureditev zunanjih športnih površin in okolice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena. Delo bo v celoti dodeljeno izbranemu
ponudniku. To pomeni, da bodo veljavne
samo tiste ponudbe, ki bodo izdelane za
celotno razpisano gradnjo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stara Cerkev (pri Kočevju).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
začela takoj po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Rok za dokončanje vseh
del je 10. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na razpolago na Občini Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje –
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni
osebi sta Mojca Stijepič in Nevenka Drobnič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
med 12. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti ob predložitvi dokazi-
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la o plačilu stroškov priprave v višini
24.000 SIT na transakcijski račun pri UJP
Novo mesto – podračun Občina Kočevje,
št. 01248-0100005213, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo – Stara Cerkev”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne so vse
ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na
vrsto prenosa) na sedež naročnika najkasneje do 9. 9. 2002 do 8. ure, v zapečateni
ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – Javni razpis – ponudba telovadnica Stara Cerkev”.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba predložiti na
naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje. Prevzemnik ponudb je vložišče naročnika (pritličje levo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo opravljeno na
sedežu naročnika v Kočevju, Ljubljanska c.
26, v sejni sobi (prvo nadstropje desno),
dne 10. 9. 2002 ob 8. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so dolžni zavarovati resnost svoje ponudbe s bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 15,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval vse (s strani nadzornega
organa pregledane in potrjene) začasne situacije in končno situacijo v roku 90 dni od
uradnega prejema.
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 javnega naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg vseh splošnih pogojev po 41. do 43. členu še dodatni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti ponudbe mora biti vsaj 150 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudnik bo svojo odločitev
o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel
predvidoma do 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena po sistemu “funkcionalen ključ v roke”.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova
ponudba ni bila sprejeta.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-50 z
dne 7. 6. 2002, Ob-71116.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Občina Kočevje
Ob-75530
1. Naročnik: Zdravstveni dom osnovno
zdarvstveno varstvo Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Rejčeva 4,5000
Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
dela pritličja ter vartikalna povezava
zdravstvenega doma v Novi Gorici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Rejčeva 4, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 16. 9. 2002,
30. 10. 2002.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EDIL Inženiring
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova
Gorica, tel. 05/330-350, kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni dan med 9. in
10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT (vključno z DDV) na TRK pri NKBM, d.d., Maribor, Področje Nova Gorica, št.:
04750-0000515412.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom osnovno
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Rejčeva
4, 5000 Nova Gorica (uprava – tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 13.15, Zdravstveni
dom osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica (uprava
– sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: podano v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): gradbena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: podano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 11. 2002, 6. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zdravstveni dom
osnovno zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Št.
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Ob-75531
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. Naslov naročnika: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71,
2255 Vitomarci, tel. 01/757-95-30, faks
01/757-95-34.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja I.
etape OŠ Vitomarci – izgradnja nadomestnega športnega igrišča in delna zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predvideva
se izdelava projektne dokumentacije izvedenih del.
4. Kraj izvedbe: naselje Vitomarci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj
po podpisu pogodbe (predvidoma septembra 2002), zaključek del do oktobra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Urad župana,
Franci Krepša, tel. 01/757-95-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan v času
razpona od 8. do 13. ure, po predhodni
dvodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT
nakazan na TR račun proračuna občine, št.:
1382-0100017853, Banka Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tajništvo občine.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudba, če so zahtevana: za resnost ponudbe je zahtevana bančna garancija v višini 10% vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvršena dela se bodo plačala po mesečnih situacijah v roku 60 dni po uradnem prejemu in
potrditvi mesečnih situacij s strani nadzora
in naročnika.
12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba
za izvedbo celotnih razpisanih del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati za
ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: Pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija PGD je na
vpogled v poslovnih prostorih občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanega zahtevka za
objavo: 31. 7. 2002.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 400-07-4/2002
Ob-75532
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
jezu v Križevski vasi.
(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 del: Križevska vas pri
Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 10. uri, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 23. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija RS za okolje

Št. 400-01-11/2002
Ob-75533
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hudournikov v Zakrižu nad Cerknim – I.
faza, odsek od profila 1 do profila 20 v
dolžini ca. 370 m.
(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 del: Zakriž nad Cerknim.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 9. uri, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi
in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
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kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 23. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 400-07-2/2002
Ob-75534
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
zajed na reki Reki gorvodno od Ilirske
Bistrice.
(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 del: Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 11. uri, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od 3 dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
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– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 23. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-9/2002
Ob-75535
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija pretočnega profila in nadvišanje nasipov potoka Lipnice v območju
Moravskih Toplic, II. faza – dokončanje
del v dolžini 525 m.
(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 del: Lipnica v območju
Moravskih Toplic.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 12. uri, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 23. 9. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 2.3.-3211/02
Ob-75548
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije,
1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarovanje cestno železniškega nivojskega
prehoda (NPr) Barbiš v km 014+072
železniške proge Pivka – Ilirska Bistrica
– državna meja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.
4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Barbiš v km 014+072 na odseku železniške proge med postajališčem Kilovče in
postajo Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura – PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo),
za dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu

25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo
PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano v
višini 3% ponudbene vrednosti v obliki bančne garancije prvorazredne banke s sedežem
v državi naročnika ali v tujini, ali v drugi
obliki – menica z menično izjavo, v primeru,
da ponudbena vrednost ne presega 50 milijonov SIT, skladno z določili 14. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01) in zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni
ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik
s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% ponudbene vrednosti) primerljiv razpisanim
delom, v zadnjih treh (3) letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 24. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in
rangiranje ponudb po sistemu točkovanja
od 0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem
delu uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene – vplivnost
60%;
Točkovanje se izvede na naslednji način:
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Fmin
Fi= -———— × 60
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%;
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo
elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3. –
kadrovska zmogljivost).
ki
Ki = —————— × 20
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno
ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%;
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Rmin
Ri = —————— × 20
ri
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh treh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 2.3.-3211/02
Ob-75549
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije,
1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarovanje cestno železniškega nivojskega
prehoda (NPr) Čuvajnica 13 v km
013+212 železniške proge Pivka – Ilirska Bistrica – državna meja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.
4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Čuvajnica 13 v km 013+212 na odseku
železniške proge med postajališčem Kilovče in postajo Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura – PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo),
za dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo
PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
(garancija za resnost ponudbe) mora biti
dano v višini 3% ponudbene vrednosti v
obliki bančne garancije prvorazredne
banke s sedežem v državi naročnika ali v
tujini, ali v drugi obliki – menica z menično
izjavo, v primeru, da ponudbena vrednost
ne presega 50 milijonov SIT, skladno z
določili 14. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01) in zahtevami
naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni
ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik
s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega
objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% ponudbene vrednosti) primerljiv razpisanim
delom, v zadnjih treh letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 25. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in
rangiranje ponudb po sistemu točkovanja
od 0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem
delu uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene – vplivnost 60%;
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi= —————× 60
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%;
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo
elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3. –
kadrovska zmogljivost).
ki
Ki = —————— × 20
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno
ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%;
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Rmin
Ri = ———— × 20
ri
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh treh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 2.3.-3245/02
Ob-75660
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije,
1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarovanje cestno železniškega nivojskega
prehoda (NPr) v km 112+594 železniške proge (Kamanje – Metlika – Ljubljana (Šentvid pri Stični).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.
4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Šentvid pri Stični v km 112+594 na odseku
železniške proge (Kamanje – Metlika – Ljubljana).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 180 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., PP Infrastruktura – PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo),
za dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo
PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2002 ob 11. uri, Slovenske železni-
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ce d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano v
višini 3% ponudbene vrednosti v obliki bančne garancije prvorazredne banke s sedežem
v državi naročnika ali v tujini, ali v drugi
obliki – menica z menično izjavo, v primeru,
da ponudbena vrednost ne presega 50 milijonov SIT, skladno z določili 14. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01) in zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni
ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik
s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega
objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% ponudbene vrednosti) primerljiv razpisanim
delom, v zadnjih treh letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 26. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in
rangiranje ponudb po sistemu točkovanja
od 0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem
delu uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%;
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi= ——————× 80
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%;
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo
elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev

oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3. –
kadrovska zmogljivost). V primeru, da so
navedeni več kot trije strokovnjaki, se bo
upoštevalo, da je število Kmax enako 3.
ki
Ki = --———— × 20
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo. V primeru, da so navedeni več kot
trije strokovnjaki, se bo upoštevalo, da je
število ki enako 3.
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 40306-2-249/02
Ob-75584
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail obcina.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kanala 105001 na Rudarski
cesti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek – oktober 2002, rok dokončanja –
december 2002, leto 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
Dušan Strašek in Mirko Zidar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na transakcijski račun naročnika
št. 01329-01000-18122 – UJP Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do srede 4. 9.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 9.
2002 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v letu 2002
in v letu 2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora priložiti v
razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je september 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90%,
– finančna usposobljenost – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Občina Trbovlje
Št. 777-5/2002
Ob-75596
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta na Valvazorjevem trgu 6 v Litiji.
(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: Valvazorjev trg 6, Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2002,
julij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, Branka Lavrih,
tel. 01/898-12-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT z upoštevanjem 20% DDV. Znesek se nakaže virmansko na transakcijski račun Občine Litija, št.

01260-0100002491 – javni razpis za Rekonstrukcijo PSO Valvazorjev trg 6 v Litiji.
Ponudnik mora obvezno navesti davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44, drugo nadstropje. Zapečatena kuverta mora biti jasno označena
z napisom na prvi strani kuverte: “Ne odpiraj
– javni razpis, ponudba – Rekonstrukcija
PSO Valvazorjev trg 6 v Litiji.” Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden popoln naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2002 ob 10. uri, v sobi št. 47
(velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova
14, Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponujenih del z veljavnostjo do 25. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01
in 64/02).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Litija, Jerebova 14, Litija –
Branka Lavrih, tel. 01/898-12-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Občina Litija
Ob-75624
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Zarnikova 3, faks 01/306-14-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
vseh del za izgradnjo oziroma postavitev devetih stanovanjskih objektov, vsak
s po štirimi stanovanjskimi enotami v
10. nizu, v skupni izmeri 2617 m2 koristne stanovanjske površine, ter pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo
in priključki, v območju urejanja BS 4/5
Tomačevo v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: v primeru,
da ponudnik ponudi način izvedbe objek-
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tov, ki bo zahteval spremembo gradbenega
dovoljenja, je v okviru istega javnega naročila dolžan zagotoviti izdelavo vseh potrebnih
projektov (v katerih mora upoštevati razpored in velikost prostorov iz osnovnih projektov, kot tudi ostale gabarite in standarde),
na podlagi katerih bo pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje.
4. Kraj izvedbe del: Tomačevo, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del je november 2002, dokončanje pa september 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Zarnikova 3, soba 317/III, Olga Funa, univ. dipl.
ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. 8.
2002 do 12. 9. 2002, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 30.000 SIT in se nakaže na transakcijski
račun
naročnika,
št.:
01261-6520972441. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
(bančni izpisek, položnica, virman...), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 9. 2002 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Zarnikova 3/vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
Tomačevo – 10. faza“.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2002 ob 13. uri, Javni stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3/sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, veljavna do 30. 12. 2002,
v višini 38,000.000 SIT, kar predstavlja ca.
10% orientacijske vrednosti naročila.
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 ta izbrana kot najugodnejša ponudba
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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:
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– cena: 70%,
– rok izvedbe: 10%,
– reference: 10%,
– garancijski roki: 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 6. 9.
2002. Vprašanja je potrebno posredovati
pisno na faks 01/306-14-10, pod šifro “Tomačevo 10. faza“. Odgovore bo naročnik
posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so
prejeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 4 z dne
18. 1. 2002.
18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 2. 8. 2002.
Javni stanovanjski sklad
mestne občine Ljubljana
Št. 011-04-2/2002
Ob-75629
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Šmarje –
Dragonja (križišče Šmarje) od km 6.000
do km 6.100.
(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 G1-11 Koper –
Dragonja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 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 17. 9.
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
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vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT 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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75630
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 na cesti R2-445 / 349 Senožeče –
Sežana.
(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 R2-445 Senožeče – Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 9. 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. 9.
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 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 (8. točka 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 odlo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
čitve 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75631
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-204/1015 Dutovlje – Sežana od km 4.200 do km 4.950.
(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 R1-204 Dutovlje-Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
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 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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75632
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 na regionalni cesti R1-221 odsek
1221 Trbovlje – Hrastnik od km 5+400
do km 6+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 R1-221 Trbovlje
– Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20 dni.
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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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 9. 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. 9.
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 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 (8. točka 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.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75633
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-213/1366 Pudob – Babno
polje od km 2.650 do km 5.750 in od
km 6.700 do km 8.650.
(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 R1-213 Pudob-Babno Polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
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 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.
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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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75634
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
kamnitega podpornega zidu na cesti
R2-204/1013 Dornberk – Štanjel od km
7.040 do km 7.100.
(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 R1-204 Dornberk
– Štanjel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 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. 9.
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 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 (8. točka 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 za-
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htev, 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75635
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-218 Suhor – Stara Lipa od
km 9.000 do km 10.400.
(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 R1-218 Kanižarica-Vinica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 9.
2002 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT 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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75636
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 R2-425/1266 skozi Šoštanj.
(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 Šentvid-Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 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.
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(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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 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. 9.
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 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 (8. točka 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.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75637
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
avtobusnih postajališč v Sp. Gabrniku.
(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 R1-219 Poljčane-Podplat.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 40 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 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. 9.
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 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.
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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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75638
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 H1/0221 Trebnje-Karteljevo
od km 9.480 do km 10.200 in od km
13.625 do km 14.247.
(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 H1 Trebnje – Karteljevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: 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.

01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 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 11. 9.
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 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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2002
Ob-75639
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
dvojnega
križišča
na
cesti
G2-106/0260 Škofljica od km 0.000 do
km 0.200.
(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 G2-106 Škofljica-Šmarje Sap.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 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 11. 9.
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 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 splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-75640
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 G2-106/0264 Kočevje-Livold od
km 4.567 do km 6.097.
(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 G2-106 Kočevje-Livold.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 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.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
9. ure.
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(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 11. 9.
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 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 (8. točka 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 01
Ob-75642
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, 07/81-61-200.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda Krmelj-II.faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja se gradnja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Krmelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 16. 9. 2002 31. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sevnica, Roman Perčič, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT;
01310-0100008286.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2002, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Sevnica
Št. 2406
Ob-75645
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Naslov naročnika: Zavod, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava podnic v silosih za žito in izvedba
proti-korozijske zaščite kovinskih delov
na objektih silosi za žito.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: skladišče Gradac pri
Metliki in Podgora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
zadnja četrtina leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel.&faks).
Kontaktna osebe za Zavod: Škerjanc
Vanda, tel. 01/58-97-317.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. ter 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “podnice
silosi za žito“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 2002 ob 9. uri, v prostorih Zavoda.
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: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je prve polovice oktobra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, rok izvedbe 15%, rok garancije 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 2365
Ob-75646
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).

2. Naslov naročnika: Zavod, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347, Petrol,
tel.
01/47-14-875,
faks
01/47-14-820.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hidrantnega omrežja in stabilnega požarnega sistema v skladišču naftnih derivatov v Celju.
(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: skladišče naftnih derivatov, Petrol Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
zadnja četrtina leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel.&faks).
Kontaktna osebe za Zavod: Škerjanc
Vanda, tel. 01/58-97-317, za Petrol: Andraž Lipolt, tel. 01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. ter 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “Hidrantno omrežje ND Celje“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2002 ob 9. uri, v prostorih Zavoda.
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: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je prve polovice oktobra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, rok izvedbe 15%, rok garancije 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 2366
Ob-75647
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).
2. Naslov naročnika: Zavod, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347, Petrol,
tel.
01/47-14-875,
faks
01/47-14-820.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vgradnja
merilnega sistema (merilniki nivoja,temperature in sistema prepolnitve) v rezervoarjih za naftne derivate in povezava
merilnikov z obstoječim informacijskim
sistemom v skladišču naftnih derivatov
v Celju.
(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: skladišče naftnih derivatov, Petrol Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
zadnja četrtina leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel.&faks).
Kontaktna osebe za Zavod: Škerjanc
Vanda, tel. 01/58-97-317, za Petrol: Andraž Lipolt, tel. 01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. ter 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “merilni
sistem ND Celje“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2002 ob 9. uri, v prostorih Zavoda.
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: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je prve polovice oktobra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 65%, rok izvedbe 25%, rok garancije 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 2406
Ob-75648
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).
2. Naslov naročnika: Zavod, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347, Petrol,
tel.
01/47-14-875,
faks
01/47-14-820.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
proti-korozijske zaščite vseh poškodovanih delov rezervoarjev in pripadajočih
konstrukcij ter sanacija podnic v rezervoarjih za naftne derivate v skladišču v
Celju.
(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: skladišče naftnih derivatov, Petrol Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
zadnja četrtina leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel.& faks).
Kontaktna osebe za Zavod: Škerjanc
Vanda, tel. 01/58-97-317, za Petrol: Andraž Lipolt, tel. 01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. ter 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “AKZ –
ND Celje“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Št.

72 / 9. 8. 2002 / Stran 5865

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Zavoda.
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: 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je prve polovice oktobra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, rok izvedbe 15%, rok garancije 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 130/02
Ob-75667
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
pločnikov in osvetlitev križišča v Majšperku.
(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 R3-688 Poljčane-Majšperk, R2-432 Majšperk-Hajdina,
R2-432 Majšperk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
11. ure.
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(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. 9. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo delno financira Občina Majšperk in delno 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: 2. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 131/02
Ob-75668
1. Naročnik: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
in semaforizacija križišča v Lenartu.
(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 Pesnica-Lenart, R1-229 Senarska – Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Čas izvajanja del: 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.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 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. 9. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo 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: 2. 8. 2002
Direkcija RS za ceste
Št. 45/2002/2002
Ob-75681
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana telefaks 01/474-24-32, tel. 01/474-24-33.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela v 400 kV stikališču
RTP Divača (zvezno in merilno polje).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva celovita ponudba.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400-220/110 kV
Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 30. 9. 2002
do 20. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Aleš Brenčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 6. 9. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– 1 referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri gradbenih in obrtniških delih v
stikališču 110 kV ali 220 kV ali 400 kV v
zadnjih 5 letih,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
izjavo o skupnem nastopanju; podati mora
izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse
svoje zapadle obveznosti,
– rok izvedbe del od 30. 9. 2002 do
20. 11. 2002.
– garancijski rok najmanj 36 mesecev
od uspešnega komisijsko ugotovljenega zaključka del,
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda,
– naročnik si pridržuje pravico, da v času pred izbiro ponudnika prekliče javno naročilo-zavrne vse ponudbe ali zmanjša obseg naročila, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku javnega naročanja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 18. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov
potrjene reference dejanskega izvajalca del
za gradbena in obrtniška dela za obdobje
zadnjih 10 let v 110, 220 in 400 kV stikališčih, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih
pogojev (20%), plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 28. 8. 2002 ob
10. uri v RTP Divača.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-75695
1. Naročnik: ERICo – Inštitut za ekološke raziskave, Velenje.

2. Naslov naročnika: ERICo Velenje,
Koroška
58,
3320
Velenje,
tel.
03/898-19-30, faks 03/898-19-42, e-mail
franc.avbersek@erico.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: poslovni
objekt z laboratoriji.
(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: Velenje, Koroška 58.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek gradnje
predvidoma 20. september; zaključek 150
dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: direktor mag.
Franc Avberšek ali pomočnica direktorja dr.
Cvetka Ribarič-Lasnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 8. 2002
dalje, od 9. do 13. ure (po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun pri NLB Divizija Velenje št.
00426-0017777627.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ERICo Velenje, Tajništvo, Koroška 58.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 10. uri, ERICo Velenje, Sejna soba, Koroška 58.
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predv ideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
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: 5. 8. 2002.
ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave Velenje
Št. 01/2002
Ob-75705
1. Naročnik: Lekarna Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
001, 2310 Slovenska Bistirca, tel.
02/843-24-10, faks 02/843-24-23.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri preureditvi lekarniških prostorov in dobava
ter montaža lekarniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja del po posameznih delih:
a) gradbena, obrtniška in instalacijska
dela,
b) dobava in montiranje lekarniške opreme.
Ponudnik se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti,
– po posameznih delih (a ali b),
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Lekarna Poljčane,
Bistriška c. 60, 2319 Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
a) gradbena, obrtniška in instalacijska
dela od 16. 10. 2002 do 31. 12. 2002,
b) dobava in montiranje lekarniške opreme od 16. 10. 2002 do 31. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001,
2310 Slovenska Bistrica, Martina Krošel,
univ. dipl. ek. tel. 02/843-24-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu zavoda,
Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska
Bistrica, vsak delavnik od ponedeljka do
petka med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na podračun
Lekarne Slovenska Bistrica pri UJP št.
01313-6030276187 s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 9. 2002
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lekarna Slovenska Bistrica,
Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska
Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 12. uri, Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001,
2310 Slovenska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 16. 11. 2002, sklep bo sprejet
predvidoma do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Lekarna Slovenska Bistrica
Št. 351-03-55/2002-0505
Ob-75708
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. (a) Obseg in opis gradnje: komunalno opremljanje zemljišč v OC MDB –
druga 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: /
4. Kraj izvedbe del: Obrtna cona Leskovec.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
oktober 2002, končanje del marec 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, Cesta krških žrtev
14, Matjaž Urh in Janko Avsec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek urejanje prostora in varstvo okolja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi “D”
Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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:
a) da ima veljavno registracijo,
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b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, da ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT, izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar
dokaže s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb
na podlagi tega javnega razpisa, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da ima ustrezne reference: v zadnjih
treh letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu, ki po naravi, sestavi in obsegu del
zajema dela podobna razpisanemu javnemu
naročilu,
h) da ima zagotovljene proste kapacitete,
i) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
j) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
k) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo del,
m) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
n) da nudi 90 dnevni rok plačila,
o) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
p) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Krško
Št. 40101-9/2002
Ob-75717
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Bizeljska
vas – Grad Bizeljsko: menjava ostrešja
in kritine na zahodnem in južnem traktu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijskih, vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje in
usposobitev objekta.
4. Kraji izvedbe: Bizeljska vas – Grad
Bizeljsko: menjava ostrešja in kritine na zahodnem in južnem traktu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 2
meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana. Kontaktni osebi Igor Peršolja, tel.
01/234-31-23 ali 031/286-750 za tehnični del in Alenka Kuševič za postopkovni del
JR, tel. 01/252-28-70, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 2002 ob 13. uri, v sobi direktorja
Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora ponudnik predložiti za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: finančni del ponudbe 70%, tehnični del ponudbe 30%. Podrobnejša obrazložitev ocene
ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja, tel. 01/234-31-23 ali
031/286-750 in Alenka Kuševič, tel.
01/252-28-70.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Ministrstvo za kulturo,
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 351-01-27/2002-14
Ob-75721
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: stanovanjska@dravograd.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije Pod gradom.
(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: Pod Grad v Dravogradu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, vezano na razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, kontaktna oseba je Petelin Irena.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 1.
avgusta 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. september
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd s pripisom “Ne odpiraj
– javni razpis”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. september 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko naujgodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Občina Dravograd
Št. 400-07-1/2002
Ob-75722
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
struge Bistre v območju Sušla.
(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: pristava v Občini Črna
na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2002 ob 9. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
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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 sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datum sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
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Št. 400-01-12/2002
Ob-75723
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
obrežnega zidu na levem bregu Selške
Sore od km 19 + 105 do km 19 + 300.
(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: Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2002 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
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kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb, da garancijski rok za odpravo napak izvedenih
del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisani del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
Št. 403-50/02-21303
Ob-75740
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
telefaks 04/58-69-273.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija upravne stavbe Občine Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
4. Kraj izvedbe: Cesta železarjev 8, na
Jesenicah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4. 11. 2002 do
30. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, razpisno
dokumentacijo se lahko zahteva od Špele
Kelih, dodatne informacije od Staše Čelik
Janša, tel. 04/58-69-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 2002
do 6. 9. 2002 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
12.000 SIT (z DDV), na enotni zakladniški
račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593 Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 9. 2002,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Jesenice, Sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 6. 9. 2002, ob 13. uri, v sejni
dvorani Občine Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, pritličje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 1% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
skupnem nastopanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: je 14. 11. 2002 in
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo zagotovljena
finančna sredstva;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1
nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj, oddal naročilo po
postopku s pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: 2. 8. 2002,
Ob-75298.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Jesenice
Št. 403-52/2002-21303
Ob-75741
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214
telefaks 04/58-69-273.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
zadrževalnega bazena deževnih vod in
merska mesta na Centralni čistilni napravi Jesenice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Jesenice, Slovenski Javornik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 9. 2002 do
30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od Stanke Trifoni, dodatne informacije od Tomaža Vidmarja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 2002
do 6. 9. 2002 do 12.45.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
12.000 SIT (z DDV), na enotni zakladniški
račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593 Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2002,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba
št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 4. 9. 2002, ob 13. uri, v konferenčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 1% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: je 12. 11. 2002 in

predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisne dokumentacije, najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico: da bo
na podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve
oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj, oddal naročilo po postopku s
pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Občina Jesenice
Ob-75759
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,
2342 Ruše, tel. 02/669-06-40; faks
02/669-06-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega sistema Log (1. faza) s
prečrpalno postajo.
(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: območje naselja Log,
severni del.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 15. 10. 2002, predvideno dokončanje del je 15. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Saša Ajd, tel.
02/669-06-41, faks 02/669-06-54, e-pošta: sasa.ajd@ruse.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 10.000 SIT
(z DDV), na podračun Občine Ruše, št.
01308 – 0100008966, odprt pri UEP Slovenska Bistrica, z navedbo: “Plačilo RD –
vodovod Log“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2002 do 10.
ure, ne glede na način pošiljanja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, s pripisom: “Ne odpiraj – Izgradnja vodovodnega sistema Log (1. faza)
s prečrpalno postajo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2002 ob 11. uri, na naslovu:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
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rancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 60 dni ali več.
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 predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila in navedbo nosilca posla. 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 11. 2002, predviden datum
odločitve o izbiri izvajalca je 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba skladno z
razpisno dokumentacijo:
– cena;
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela se oddajo po načelu “ključ v
roke”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Ruše
Št. 66004-001/2001-7
Ob-75769
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Občina Benedikt,
Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234
Benedikt v Slovenskih goricah.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kulturnega doma v Benediktu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.
4. Kraj izvedbe: Benedikt v Slovenskih
goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek I. faze
september 2002, dokončanje december
2002, pričetek II. faze maj 2003, dokončanje junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinska uprava občine Benedikt, Benedikt v Slovenskih
goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih
goricah. Dodatne informacije so na voljo pri
Ivanu Jemenšku, na naslovu občine oziroma
na
tel.
02/703-60-36,
faks
02/703-60-81 ali e-mail: o.be@siol.net.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 8. 2002
dalje, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v
petek do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01348-0100010789.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava občine Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a,
2234 Benedikt v Slovenskih goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2002 ob 13. uri, v prostorih
Občinske uprave občine Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih goricah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): izvajalska pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: 55%
ponudbena cena, 10% potrjene reference,
10% financiranje, 15% garancijsk rok in rok
izvedbe 10% (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Benedikt
Št. 213/02
Ob-75818
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava oken na Osnovni šoli Brežice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo
za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala več let. V letu 2002 se intervencijsko zamenjajo okna v sedmih učilnicah in
sicer do 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti: Anica Hribar (tel.
07/499-15-40, 040/201-890, e-mail: anica.hribar@brezice.si), Vilma Zupančič (tel.
07/499-15-46, 041/944-460, e-mail: vilma.zupancic@brezice.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, in sicer med 12. 8. in 30. 8.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom: “Zamenjava oken na OŠ Brežice – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 9. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% od ponudbene vrednosti
brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v letu 2002 se bo izvršilo na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema
računa, in sicer do višine 5,000.000 SIT.
Morebitna razlika za dela izvršena v letu
2002 bo izvedena do 30. 1. 2003. V naslednjih letih se bodo plačila vršila v obsegu
naročenih del v skladu s sprejetim proračunom občine za posamezno proračunsko leto, in sicer na podlagi izstavljenih situacij v
roku 60 dni od prejema 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 razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, datum
odločitve bo znan v 10 dneh od odpiranja
ponudb.
18. 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: 5. 8. 2002.
Občina Brežice
Št. 33/24
Ob-75864
1. Naročnik: Splošna bolnišnica p.o.,
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. Opis in obseg gradnje: zamenjava
oken in vrat na bolnišničnih objektih.
(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 po
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum pričetka
največ 20 dni po podpisu pogodbe, datum
dokončanja največ v 95 dneh po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska
c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan (ponedeljek-petek) od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
na podračun zakladniškega računa pri UJP
št.: 01100-6030279252, s pripisom za zamenjavo oken in vrat na bolnišničnih objektih z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 9. 2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica p.o. Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba“ in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, z navedbo predmeta
naročila
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2002 ob 8. uri, na upravi Splošne
bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja ponudb, datum odločitve o sprejemu ponudbe predvidoma do 10. 9. 2002.
15. Merila za oceno ponudb: razvidna v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možnost ogleda lokacije po predhodnem dogovoru z naročnikom; izvedba v
višini sredstev po projektu o sofinanciranju
izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Trbovlje
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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
Razveljavitev
Št. 462-02/87-02
Ob-75568
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku (obrazec ZJN-12.S), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-71882, za vrsto storitev: izvajanje storitev inštalacij in vzdrževanja računalniške in mrežne opreme (sklic na vrsto storitev po Zakonu o javnih naročilih: storitve
vzdrževanja in popravil, priloga I A – storitve, št. 1).
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 40102-6/2002
Ob-75551
Na podlagi 77. člena ZJN-1 je naročnik
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino, zavrnil vse
ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno prispele na javni razpis po odprtem postopku
za investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela
na spomeniku last Republike Slovenije Kostanjevica na Krki – Samostan, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6.
2002, Ob-72616.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Popravek
Ob-75720
V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, je bil pod številko objave Ob-72040
objavljen javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za storitve čiščenja prostorov naročnika (naročnik: Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva
2, 1000 Ljubljana). V skladu z Zakonom o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) sporočamo spremembe naslednjih točk:
– 8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, soba 518 (V. nadstropje),
Mirjana Petković.
– 8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan, do vključno 19. 8. 2002, v času
med 10. in 11. uro, v sobi številka 518
Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 v
Ljubljani, razen dne 16. 8. 2002.
– 9. (a) in 9. (b) Datum in ura, do katere
je potrebno predložiti ponudbo, in naslov,
kamor je potrebno predložiti ponudbo: vsak
delovni dan, do vključno 19. 8. 2002, v

Št.

času med 10. in 11. uro, v sobi številka
518 Filozofske fakultete na Aškerčevi 2
v Ljubljani, razen dne 16. 8. 2002. Ponudba oddana po pošti se šteje kot pravočasna, če prispe do istega dne in ure, kot je
predvideno za osebno oddajo ponudbe.
– 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2002 ob 13. uri, v predavalnici 527 (V. nadstropje) Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 v Ljubljani.
– 16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
do 30. 9. 2002, datum odločitve bo najkasneje do 9. 9. 2002.
– 18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled prostorov bo 13. 8. 2002.
Ponudniki naj se zglasijo ob 9. uri istega
dne, pri recepciji v pritličju Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 v Ljubljani.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
14. 6. 2002, Ob-72040.
Vse ostale informacije, objavljene v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002,
ostanejo nespremenjene.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Popravek
Št. 011-04-8/01
Ob-75628
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za redne in glavne preglede objektov na glavnih in regionalnih cestah na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64-66 z dne 26. 7. 2002, Št-102/02,
Ob-74927 se popravi in se pravilno glasi:
7. Rok izvedbe del: izbrani ponudnik
mora izvesti javno naročilo v celoti do
1. 6. 2003 in oddati naročniku zapisnike pregledov do 30. 6. 2003.
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 2.3.-3237/02
Ob-75547
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) objavljamo podaljšanje roka za
predložitev in odpiranje ponudb za razpisa:
– za izdelavo projektne dokumentacije
PGD in PZR: “ Prilagoditev ENP in izvedba
daljinskega vodenja ENP na progah Dobova–Ljubljana–Jesenice in Zidani most–Šentilj“, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 62-63 z dne 19. 7. 2002, pod št.
Ob-74283.
Novi datumi za predložitev in odpiranje
ponudb so:
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2002 ob 10. uri, Slovenske železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
steklena dvorana.
– za izdelavo projektne dokumentacije
PGD “Modernizacija SV naprav na progi Divača–Koper“, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7. 2002, pod
št. Ob-74282.
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Novi datumi za predložitev in odpiranje
ponudb so:
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 13. uri, Slovenske železnice
d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, steklena dvorana.
Vsi ostali podatki so nespremenjeni.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Ob-75540
1. Naročnik: Osnovna šola Vič.
2. Naslov naročnika: Abramova 26,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
– prevoz učencev z avtobusom,
– občasni prevozi učencev.
Časovni razpored prevozov z opisom relacij so določeni v razpisni dokumentaciji –
storitve I B-27 priloge ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na dva sklopa
oziroma skupini:
– stalni prevozi učencev v šolo;
– občasni prevozi učencev na kulturne
dneve, športne dneve, naravoslovne dneve, tekmovanja in ekskurzije.
5. Kraj izvedbe: Vič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za čas šolskega leta od 1. 10.
2002 do 30. 6. vsakega leta, z možnostjo
podaljšanja še za dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ Vič, Sonja
Lončar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
5. 9. 2002, vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT nakaže OŠ Vič,
Abramova 26, na podračun pri UJP, št.
01261-6030665377.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Vič, Abramova
26, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 14. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT za resnost ponudbe in menica v višini 10% javnega naročila
za dobro izvedbo posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla in
kakšna so njihova medsebojna razmerja.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa v zadnjih šestih mesecih,
– da ima ponudnik licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu,
– da ponudnik nudi 60 dnevni plačilni
rok,
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoz
otrok.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb,ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002, 20. 9.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve – 90 točk,
– tehnična usposobljenost – 5 točk,
– izkušnje s prevozi otrok – 5 točk.
Merila so podrobno opisana in razdelana v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana, tel. 256-61-61.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Osnovna šola Vič
Ob-75541
1. Naročnik: Glasbena šola Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova ulica
4B, 6210 Sežana, tel. 05/73-01-220,
05/73-01-221, faks 05/73-42-587.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: finančni leasing
za financiranje nakupa poslovnih prostorov v Sežani, Kosovelova ulica 4B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Sežana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 –
skupno trajanje pogodbe 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Glasbena
šola Sežana, tajništvo, kontaktna oseba Šimac Mikela, Podgornik Alenka, tel.
05/73-01-220, 05/73-01-221.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v ceno je vklju-
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čen DDV) na transakcijski račun Glasbena
šola Sežana, št. 01311-6030712979.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Glasbena šola Sežana, Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2002 ob 13. uri, Glasbena
šola Sežana, Kosovelova ulica 4B, 6210
Sežana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v razpisni
dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2002, predvideni datum odločitve je 6. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: uporablja se naslednja metodologija:
– cena storitve,
– stroški priprave in izvedbe posla
(vključno z DDV).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Glasbena šola Sežana
Št. 02/312555
Ob-75716
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: izbira izvajalca
za izdelavo projekta z nazivom “Monitoring kakovosti podtalnice in površinskih
vodotokov v MOL za leto 2003”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvajanja storitev je januar 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I.
nadstropje, soba 101, kontaktna oseba za
prevzem razpisne dokumentacije: Barbara Rataj, pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: Sabina Gregorinčič, e-mail: sabina.gregorincic@ljubljana.si ali faks 01/306-24-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do 16. 9. 2002, vsak delovni dan od 9.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 8.000 SIT,
Enotni zakladniški račun MOL, št:
01261-0100000114,
sklic
na
št.
121-21000 – Prihodki upravnih organov
Mesta Ljubljane.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 16. 9. 2002 do 9.50.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
osebno na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I.
nadstropje, soba 101.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 16. 9. 2002
ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I.
nadstropje, soba 103.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja niso zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93).
(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
120 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. merilo: cena – 50%,
2. merilo: reference – 50%.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba za morebitne druge
informacije o naročilu je Sabina Gregorinčič, vodja naročila, e-mail: sabina.gregorincic@ljubljana.si ali faks 01/306-24-07.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 210/02
Ob-75819
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava raziskav
in projektov za celovito obnovo Gradu
Brežice – sklic 1A 12 in 1B 27.
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 enega,
več ali vse skolpe skupaj. Sklopi so razvidni
iz razpisne dokumentacije.
5. Kraj izvedbe: Grad Brežice – Brežice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 9. 2002
do 20. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti: Anica Hribar (tel.
07/499-14-50, 040/201-890, e-mail: anica.hribar@brezice.si), Vilma Zupančič (tel.
07/499-15-46, 041/944-460, e-mail: vilma.zupancic@brezice.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 12. 8. in
28. 8. 2002, vsak delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12.
ure, na vložišču Občine Brežice.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, CPB 18, 8250
Brežice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v všini 15% od vrednosti ponudbe brez
DDV.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni. Predvideni datum
odločitve: 9. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Brežice
Št. 464-3/02
Ob-75824
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI in PZR) za
gradnjo AC A2 odsek Šentvid – Koseze.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije ponudniki lahko dobijo na naslovu: ZIL Inženiring d.d, Kersnikova 10, Ljubljana, Ivo
Jereb, inž. grad.; tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
TRR: 05100-8010026397, pri Abanki d.d.,
v korist ZIL Inženiring d.d., s pripisom “za
razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe predložene najkasneje do 9. 9.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL Inženiring d.d., Kersnikova
10, 1000 Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 9.
2002 ob 10. uri, na naslovu: ZIL Inženiring
d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, sejna
soba, 1. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
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višini 9,000.000 SIT in veljavnosti 120 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 120
dni od odpiranja ponudb. Datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 40 dni od datuma
odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 64-66 z
dne 26. 7. 2002, Ob-74885.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 316
Ob-75838
1. Naročnik: Vrtec Jarše.
2. Naslov naročnika: Rožičeva 10, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A – čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na petih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh 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 osebno na naslovu: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 01/241-62-15,
faks 01/241-62-13. Kontaktna oseba je Miro Rovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure,
ali po pošti.

Stran

5876 / Št. 72 / 9. 8. 2002

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št.
01261-6030716108, sklic na številko
50015-316.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 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: 4. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
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: okvirna vrednost letne ponudbe je
12 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Vrtec Jarše
Št. 633/2002
Ob-75862
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-98-07,
faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v Občini Grad v
šolskih letih 2002/2003 in 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja del po sklopih je možna.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Grad,
relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: izdelava variantnih ponudb ni možna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
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sklenila za šolska leta 2002/2003 in
2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba je
Lidija Krpič, tel. 02/550-98-04.
(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: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba
prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v
Občini Grad“, na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Grad.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi, plačilo za opravljeno storitev
v zakonitem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99); Pravilnik o avtobusnih
voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila, vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99, 58/00); 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 veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi v
roku 14 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Grad

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 14-02
Ob-75580
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osteosintetski material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino oziroma skupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije o razpisanih skupinah:
Monika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo osteosintetski material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 9. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet
z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4
točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti tega razpisa;
6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da zagotavlja dobavo blaga tudi tistih
dimenzij, ki niso zajete v specifikaciji zahtev
naročnika, so pa opisane v tehničnih in
kakovostnih zahtevah naročnika, po cenah
iz ponudbe iz II. faze tega razpisa (velja za
skupine 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 in 14);

13. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija za obdobje, v katerem bo
naročnik kupoval blago od izbranega ponudnika;
14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh vrst blaga iz
skupin na katere se prijavlja v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva
(prijavitelji lahko predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 5. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 22. 11. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
71,000.000 SIT z DDV. Prijava na posamezno skupino oziroma skupine. Naročnik
bo usposobljenost priznal za tri leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 12-02
Ob-75588
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kardiokirurški medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo kardiokirurški medicinski potrošni material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 2. 9. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
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fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet
z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4
točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti tega razpisa;
6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
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10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (prijavitelji lahko
predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS,
na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 25. 10. 2002,
odločitev o sprejemu 15. 11. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
80,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je možno na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo
usposobljenost priznal za tri leta. Naročnik
bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 57
Ob-75823
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja lokalnega in prostranega komunikacijskega omrežja Pošte Slovenije.
(b) Kraj dobave: Maribor in Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe in dobava v roku
30 dni od podpisa pogodbe, storitve pa
morajo biti zaključene v roku 6 mesecev po
dobavi opreme.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve – Nabavna služba – Petra Majer ali Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na številko odobrtive: 00 0000-17.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za
finančne zadeve, nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
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od prejema računa za opremo po dobavi
le-te in 30 dni po opravljenih storitvah.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: P1: ponudnik mora imeti
podpisano pogodbo o sodelovanju in tehnični ter strokovni podpori s proizvajalcem
opreme (RSA 98, SIS 98 ali podobno); P2:
ponudnik mora predložiti najmanj dve delujoči referenci s področja postavitve lokacijsko porazdeljenih kompleksnih omrežij; P3:
ponudnik mora organizirati dežurno službo
na katero se bo naročnik obračal v primeru
nujnih kriznih dogodkov; P4: ponudnik mora imeti najmanj 10 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo elektrotehnične ali računalniške smeri; P6: ponudnik
mora imeti specializiran kader na področju
postavitve vzdrževanja usmerjevalniških in
stikalnih omrežij; P7: ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti pri namestitvi siste-

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji
Št. 28/02
Ob-75686
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-92-16, telefaks 01/588-92-27.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
20. člen ZJN-1.
4. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za naročilo v
celoti ali po sklopih:
1. repromaterial,
2. oprema in naprave.
5. Kraj dobave: Ljubljana.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od podpisa
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek logistike, II.
nadstropje, soba 211. Dodatne informacije

ma sodelovanje vsaj enega izšolanega in
izkušenega strokovnjaka za postavitev s priloženenimi referenčnimi potrdili; P8: ponudnik mora zagotoviti strokovnjaka za že obstoječi naročnikov sistem, ki mora biti
ustrezno certificiran za področje MPLS okolij, protokolov in za naročnikov že obstoječi
sistem oziroma je kako drugače strokovno
potrjen s strani proizvajalca opreme že obstoječega naročnikovega sistema, mora
imeti in dokazati izkušnje s postavitivijo zahtevanih sistemov.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvidoma 14. 10. 2002 do 12. ure;
predvideni datum odločiitve 20. 10. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost bo priznana vsem ponudnikom,
ki bodo izpolnjevali pogoje.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
01/588-92-27 ali po elektronski pošti na
naslovu: silvester.koren@energetika-lj.si.
Kontaktna oseba je Silvester Koren.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do datuma odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek logistike Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 211.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo 27. 8.
2002 ob 11. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 16. 9. 2002.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT z veljavnostjo do 26. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno po dobavah blaga in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, reference, rok plačila.
14. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila - 70%,
– rok plačila - 10%,
– popust na pričakovani obseg naročila
- 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: neuspela javna razpisa sta
bila objavljena v Uradnem listu RS, in sicer
prvič v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002, Ob-64083 in drugič v Uradnem listu
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67621.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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-75556
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop I: koruza v zrnju, pakirana v
vreče 5 ton;
– sklop II: koruza v zrnju, pakirana v
vreče 15 ton;
– sklop III: koruza v zrnju, pakirana v
vreče 10 ton;
– sklop IV: koruza v zrnju, razsuta 320
ton.
Kraji dobave:
– sklop I: Tolmin, skladišče gojitvenega
lovišča Razor – Prodi (Kneža);
– sklop II: Postojna, skladišča gojitvenega lovišča Jelen (Stare Ogence, Mašun, Gomance, Kozarišče);
– sklop III: Maribor, skladišča gojitvenega lovišča Pohorje (Osankarica, Bojtina, Ribnica na Pohorju, Mislinja – Dovže, Božje);
– sklop IV: Kočevje, skladišča gojitvenega lovišča Medved (obora Smuka, obora
Stari log).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi drugega odstavka 76. člena ZJN-1 je naročnik zavnil prejeto ponudbo.
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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 931-4/2002
Ob-75558
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-21.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava extra lahkega kurilnega olja za potrebe javnih zavodov v
Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost pogodb znaša 40,178.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,695.606 SIT in 40,178.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Občina Krško
Ob-75559
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: UZ aparatura – 1 kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mevi d.o.o., Vodovodna ul. 20, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 29,760.109
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,500.000 SIT; 29,760.109 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: 1. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-75561
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta
Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova ulica 4,
5280 Idrija, tel. 05/377-55-95, faks
05/377-33-23.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova
ulica 4, 5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni pogoji do 5 točk,
odzivni čas za interventna naročila do 2
točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280
Idrija,
1/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,
1/3 Mesarstvo Podobnik, Podobnik Ivan
s.p., Čeplez 12, 5280 Cerkno,
2. sklop: ribe: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
3/2 Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,
5/2 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,
5/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 Franc Buh, Voklo 44, 4208 Šenčur,
6/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6/3 Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,
5290 Šempeter pri Gorici,
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
7/2 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
7/3 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
8. sklop: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
9/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10. sklop: olja in izdelki: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280
Idrija,
11/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
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11/3 Živila Kranj d.d., Ceta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
11/4 Matik d.o.o., Smrekarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana,
11/4 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 30,875.040,25 SIT,
1/2 – 7,793.234,85 SIT,
1/3 – 29,905.393, 87 SIT,
2. sklop: 537.075 SIT,
3. sklop:
3/1 – 9,978.116,08 SIT,
3/2 – 10,254.847,32 SIT,
4. sklop: 6,566.400 SIT,
5. sklop:
5/1 3,586.530 SIT,
5/2 3,610.466,16 SIT,
5/3 1,962.857,23 SIT,
6. sklop:
6/1 – 3,307.200 SIT,
6/2 – 18,282.602,60 SIT,
6/3 – 21,070.275 SIT,
7. sklop:
7/1 – 827.467 SIT,
7/2 – 5,818.168,53 SIT,
7/3 – 6,171.910,75 SIT,
8. sklop: 1,343.013 SIT,
9. sklop:
9/1 – 711.582,15 SIT,
9/2 – 728.713,13 SIT,
11. sklop:
11/1 – 1,875.450 SIT,
11/2 – 5,094.634,59 SIT,
11/3 – 18,511.705,55 SIT,
11/4 – 3,373.846,50 SIT,
11/5 – 17,619.094 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
sklop:
30,875,040,25
SIT,
7,793.234,85 SIT,
2. sklop: 707.148,75 SIT, 537.075 SIT,
3.
sklop:
10,254.847,32
SIT,
172.026,75 SIT,
4. sklop: 8,228.593 SIT, 353.663,11
SIT,
5.
sklop:
5,948.744,35
SIT,
1,551.996,69 SIT,
6. sklop: 21,070.275 SIT, 3,307.200
SIT,
7. sklop: 6,171.910,75 SIT, 366.187,50
SIT,
8. sklop: 2,050.650 SIT, 1,343.013 SIT,
9. sklop: 848.000 SIT, 711.582,15 SIT,
10.
sklop:
3,051.562,50
SIT,
1,358.201,70 SIT,
11. sklop: 18,511.705,55 SIT,
1,875,450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Ker je naročnik
za dobavo živil po posameznih sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev se je v
pogobah obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil blago najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Dom upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža
Št. 01-537/1
Ob-75564
1. Naročnik: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270
Krško,
tel.
07/48-818-52,
faks
07/48-818-80, el.pošta (krsko@ssz-slo.si).
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano, čistil in sanitetnega materiala, Dom
starejših občanov Krško, Kovinarska ulica
13, 8270 Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mesecev in sicer od 17. 7. 2002 do 16. 1. 2003,
v višini ponudbene vrednosti, kot sledi:
Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje: Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270
Krško – 3,067.300 SIT,
– podskupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava: Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p.,
Cesta 4. julija 6, 8270 Krško – 3,032.900
SIT,
– podskupina 3: zelenjava in sadje zamrznjeno: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini – 1,368.170 SIT,
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Kruhek Karel Kozole s.p., Trg
svobode 40, 8290 Sevnica – 3,152.500
SIT,
– podskupina 5: splošno prehrambeno
blago: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto – 11,294.124 SIT,
– podskupina 6: testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica
– 2,092.063 SIT,
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana – 6,779.928 SIT,
– podskupina 8: meso: KZ Sevnica
z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica –
16,726.788 SIT,
– podskupina 9: perutnina: Jata d.d.,
Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana –
6,268.600 SIT,
– podskupina 10: ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš –
314.650 SIT,
– podskupina 11: jajca: Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec
– 432.000 SIT,
– podskupina 12: alkoholne pijače: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto – 398.111 SIT,
– podskupina 13: brezalkoholne pijače:
Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, 8000
Novo mesto – 1,335.800 SIT.
Skupina B: čistila:
– podskupina 1, 2: pralna sredstva, os.
higiena, pomivalna sredstva: Henkel – Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor –
6,121.920 SIT.
Skupina C: sanitetni material: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana –
3,893.547 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina A: živila in material za prehrano
– podskupina 1: sadje: Sadje in zelenjava Telat Ameti s.p., Cesta 4. julija 6, 8270
Krško – 3,067.300 SIT, Bojan Krnc s.p.,
Mestne njive 14, 8000 Novo mesto –
4,863.300 SIT,
– podskupina 2: kmetijski pridelki in zelenjava: sadje in zelenjava Telat Ameti s.p.,
Cesta 4. julija 6, 8270 Krško – 3,032.900
SIT, Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, 8000
Novo mesto – 5,066.820 SIT,
– podskupina 3: zelenjava in sadje zamrznjeno: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini – 1,368.170 SIT, Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto – 1,820.300 SIT,
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Kruhek Karel Kozole s.p., Trg
svobode 40, 8290 Sevnica – 3,152.500
SIT, Klasje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje –
3,727.273 SIT,
– podskupina 5: splošno prehrambeno
blago: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto – 11,294.124 SIT, Žana
d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec –
12,128.238 SIT,
– podskupina 6: testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442, 1291 Škofljica
– 2,092.063 SIT, Dolenjske pekarne d.d.,
Ločna 2, 8000 Novo mesto – 2,645.850
SIT,
– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana – 6,779.928 SIT, Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
– 7,042.983 SIT,
– podskupina 8: meso: KZ Sevnica
z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica –
16,726.788 SIT, KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto – 17.061.343
SIT,
– podskupina 9: perutnina: Jata d.d.,
Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana –
6,268.600 SIT, KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto – 6,890.428
SIT,
– podskupina 10: ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš –
314.650 SIT, Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto – 470.000 SIT,
– podskupina 11: jajca: Perutnina Rostohar Erika s.p., Brege 1, 8273 Leskovec
– 432.000 SIT, KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6, 8000 Novo mesto – 600.00 SIT,
– podskupina 12: alkoholne pijače: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto – 398.111 SIT, Žana d.d. Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec – 413.070 SIT,
– podskupina 13: brezalkoholne pijače:
Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, 8000
Novo mesto – 1,335.800 SIT, Žana d.d.
Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec –
1,504.837 SIT.
Skupina B: čistila:
– podskupina 1, 2: pralna sredstva, os.
higiena, pomivalna sredstva: Henkel – Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor –
6,121.920 SIT, Mavrica d.d., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana – 9,113.572 SIT.
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Skupina C: sanitetni material: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana –
3,893.547 SIT, Dentacom d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje – 7,898.396
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Dom starejših občanov Krško
Št. 50-336-96/02
Ob-75565
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.
3. Datum izbire: 5. junij 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava papirne galanterije in vrečk za odpadke po skupinah,
papirna galanterija v okvirni vrednosti
4,500.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MBS, d.o.o., Piran,
Razgled 31, 6330 Piran.
7. Pogodbena vrednost: 4,089.360
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,536.620 SIT, 4,089.360 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava papirne galanterije in vrečk za odpadke po skupinah,
vrečke za odpadke v okvirni vrednosti
1,500.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Jard, d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,470.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,397.000 SIT, 1,470.000 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: 29. 7. 2002.
Inštutut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 764/02
Ob-75585
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-30-997, faks
01/23-29-179.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava, montaža in zagon sistema
za obešanje tehnološke razsvetljave in
scenografije v snemalnem studiu, Fimski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5,
1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponujena cena – do 40 točk,
– tehnološka rešitev in fleksibilnost opreme do – 40 točk,
– reference do – 16 točk,
– finančna sposobnost ponudnika do –
4 točke.
Na podlagi mnenja Urada za javna naročila smo izvedli pogajanja z edinim ponudnikom.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elsis d.o.o., Jamova
39, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 57,645.324
SIT (DDV je vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57.645.324 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: 1. 8. 2002.
FS Viba film Ljubljana
Št. 05/2002
Ob-75577
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška in komunikacijska oprema, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ustreznost ponujene rešitve,
– sposobnost in usposobljenost,
– cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: računalniška oprema za elektronsko poslovanje, Select Technology,
d.o.o., Dunajska c. 5, Ljubljana;
– sklop 2: nadgradnja pomnilnega prostora (SAN), ki se deli na podsklope:
– podsklop 2a: NIL d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
– podsklop 2b: ECS d.o.o., Motnica 7,
Trzin;
– sklop 3: oprema za kopiranje podatkov na trak, ECS d.o.o., Motnica 7, Trzin;
– sklop 4: nadgradnja strežnika za elektronsko pošto, ECS d.o.o., Motnica 7,
Trzin;
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– sklop 5: Osebni računalniki, ki se deli
na podsklope:
– podsklop 5a: PCX Computers
d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
– podsklop 5b: TEAL d.o.o., Kidričeva ul. 5, Laško,
– podsklop 5c: Lancom d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor;
– sklop 6: diskovni sistem za strežnik,
ECS d.o.o., Motnica 7, Trzin;
– sklop 7: terminalski strežnik, ki se deli
na podsklope:
– podsklop 7a: Lancom d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor,
– podsklop 7b: ECS d.o.o., Motnica
7, Trzin;
– sklop 8: komunikacijska omara, Select Technology d.o.o., Dunajska c. 5, Ljubljana;
– sklop 9: računalniška mrežna oprema,
Select Technology d.o.o., Dunajska c. 5,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 8,406.048 SIT;
– sklop 2: razdeljen na podsklope:
– podsklop 2a: 855.907,20 SIT,
– podsklop 2b: 9,343.891,62 SIT;
– sklop 3: 6,768.752,98 SIT;
– sklop 4: 4,293.743,85 SIT;
– sklop 5: razdeljen na podsklope:
– podsklop 5a: 520.800 SIT,
– podsklop 5b: 849.888 SIT,
– podsklop 5c: 837.792 SIT;
– sklop 6: 1,235.121,15 SIT;
– sklop 7: razdeljen na podsklope:
– podsklop 7a: 3,987.478,80 SIT,
– podsklop 7b: 1,426.915,70 SIT;
– sklop 8: 129.360 SIT;
– sklop 9: 739.704 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4;
– sklop 2:
– podsklop 2a: 3,
– podsklop 2b: 2;
– sklop 3: 2;
– sklop 4: 2;
– sklop 5:
– podsklop 5a: 5,
– podsklop 5b: 4,
– podsklop 5c: 5;
– sklop 6: 2;
– sklop 7:
– podsklop 7a: 2,
– podsklop 7b: 3;
– sklop 8: 2;
– sklop 9: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 12,988.471 SIT, 8,406.048
SIT;
– sklop 2: razdeljen na podsklope:
– podsklop 2a: 976.260,60 SIT,
855.907,20 SIT,
– podsklop 2b: 12,430.813,20 SIT,
9,343.891,62 SIT;
– sklop
3:
6,768.752,98
SIT,
5,954.416,80 SIT;
– sklop
4:
4,964.961,60
SIT,
4,293.743,85 SIT;
– sklop 5: razdeljen na podsklope:
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– podsklop 5a: 766.777,20 SIT,
520.800 SIT,
– podsklop 5b: 908.764,80 SIT,
840.000 SIT,
– podsklop 5c: 1,485.582,32 SIT,
837.792 SIT;
– sklop
6:
1,494.742,80
SIT,
1,235.121,15 SIT;
– sklop 7: razdeljen na podsklope:
– podsklop 7a: 3,987.478,80 SIT,
3,307.391,04 SIT;
– podsklop 7b: 1,511.460 SIT,
1,391.391,69 SIT;
– sklop 8: 603.400,80 SIT, 129.360,00
SIT;
– sklop
9:
1,624.309,44
SIT,
739.704,00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Univerza v Mariboru
Št. 04/02-1
Ob-75579
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o. Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava naftnih derivatov v kurilni sezoni 2002/2003, ekstra lahko kurilno
olje 900.000 litrov, plinsko olje D2
60.000 l, plinsko olje D2 za zimske razmere 10.000 l.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,900.976
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,471.000 SIT, 86,900.976 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: 1. 8. 2002.
Komunala d.o.o., Murska Sobota
Št. 50-336-95/02
Ob-75583
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
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mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – meso sveže v okvirni vrednosti
11,500.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MIR, d.d., Lackova 22,
9259 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 14,243.598
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,140.100 SIT, 14,243.598 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – perutnina v okvirni vrednosti
6,500.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perutnina Ptuj, d.d.,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 7,882.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,302.400 SIT, 7,882.160 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – jajca v okvirni vrednosti 470.000
SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gruda Jurmes, d.d.,
C. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 682.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 773.605 SIT, 682.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – mleko in mlečni izdelki v okvirni vrednosti 6,200.000 SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pomurske mlekarne,
d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 6,770.461,32
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,066.985 SIT, 6,770.461,32 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer
živil po skupinah meso sveže, perutnina,
jajca, mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh,
testenine, špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina – banane v okvirni
vrednosti 470.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 426.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 781.200 SIT, 426.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – pomaranče v okvirni vrednosti
530.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 515.375 SIT, 300.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – breskve v okvirni vrednosti
250.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Robert Magajna, s.p.,
V Radno 2, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 63.000 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 175.000 SIT, 63.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – jabolka v okvirni vrednosti
790.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 475.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 976.500 SIT, 475.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – hruške v okvirni vrednosti
360.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 290.000 SIT, 200.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – čebula v okvirni vrednosti
300.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 245.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 455.700 SIT, 245.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,

mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – korenje v okvirni vrednosti
580.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: KGZ Sloga, z.o.o., Šuceva 27, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 417.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 553.350 SIT, 417.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – krompir v okvirni vrednosti
1,750.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,225.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,177.250 SIT, 1,225.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – solata v okvirni vrednosti
1,720.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 630.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,430.400 SIT, 630.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – zelje v okvirni vrednosti 350.000
SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D. Bulc&CO, d.n.o.,
Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 210.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 455.700 SIT, 210.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – kruh v okvirni vrednosti
3,700.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pekarna Blatnik, d.o.o,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje.
7. Pogodbena vrednost: 5,356.860
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,654.166,11 SIT, 5,356.860 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – testenine v okvirni vrednosti
1,100.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pekarna Pečjak, d.o.o,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 862.075,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,164.343 SIT, 862.075,90 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – špecerija v okvirni vrednosti
5,000.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,333.580,37
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,897.696,80 SIT, 4,333.580,37
SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – pijače v okvirni vrednosti
6,700.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 6,986.704
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,232.333,15 SIT, 6,986.704 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – vložena zelenjava v okvirni vrednosti 1,600.000 SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 1,308.582,41
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,422.180,50 SIT, 1,308.582,41
SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer
živil po skupinah meso sveže, perutnina,
jajca, mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh,
testenine, špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina – zmrznjena zelenjava v okvirni vrednosti 1,200.000 SIT,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 1,186.462
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,414.186,20 SIT, 1,186.462 SIT.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaranče, breskve, jabolka, hruške, čebula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh, testenine,
špecerija, pijače, vložena zelenjava, zmrznjena zelenjava, olje, na sedežu v Ljubljani;
skupina – olje v okvirni vrednosti 900.000
SIT, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,086.750
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,104.304,50 SIT, 1,086.750 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana
Ob-75589
1. Naročnik: Vrtec Zarja Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– kruh, pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– ocvrto pecivo,
– sadje, zelenjava sveža,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– piščančje meso, izdelki,
– jajca,
– ribe,
– drobni prehrambeni izdelki,
– zamrznjeni izdelki,
– čaji, suho sadje,
– testenine,
– sokovi, sirupi.
Kraj dobave: Zagajškova 8, Pucova 3.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
– skupina kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
– skupina perutnina in izdelki: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje,
– skupina telečje meso in izdelki: Mesnine Žerak, F. Žerak s.p., Strmolska 9,
Rogatec,
– skupina meso in izdelki: Gruda – Jurmes d.d., C. L. Dobrotinška 15, Šentjur,

– skupina mleko in izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– skupina ribe sveže: Hrib d.o.o., Večje
Brdo 8, Dobje,
– skupina zelenjava in sadje sveže: S.P.
Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica,
– skupina zelenjava zamrznjena: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
1,832.878,70 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
980.840 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
4,485.173 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,005.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 5,820.990
SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
3,629.983,80 SIT,
– skupina ribe sveže: 774.148 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
6,152.592 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
845.432 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
2,082.645,60 SIT; 1,832.878,70 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,956.417,75 SIT; 980.840 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
4,498.956 SIT; 4,485.173 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,179.300 SIT; 1,005.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 7,064.680
SIT; 5,820.990 SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
3,815.314,80 SIT; 3,629.983,80 SIT,
– skupina ribe sveže: 846.142,70 SIT;
774.148 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
9,421.597,50 SIT; 6,152.592 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
1,053.890,88 SIT; 845.432 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: žita in izdelki,
slaščičarski izdelki, kunčje meso, sladoledi, jajca, zelenjava vložena, sadje vloženo,
sadje zamrznjeno, ostalo prehrambeno blago javni razpis ni uspel in se postopek nadaljuje v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih
naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. z dne 12. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Vrtec Zarja Celje
Št. 203/2001
Ob-75591
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamenjava radiatorjev z ventilatorskimi konvektorji.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 75%, plačilni pogoji 10%, garancija in servisiranje
10%, kvaliteta 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3220 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 51,006.107,15
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,671.576,82 SIT, 51,006.107,15
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. 107-110 z dne
28. 12. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 8/2002
Ob-75621
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-03-925, faks
01/30-03-912.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
Kraj dobave: Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 90%,
– boniteta 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 17,484.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,606.558,82 SIT, 17,484.000 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: 31. 7. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 018/2002
Ob-75627
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup FM oddajnikov.
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: IMP Telekom d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,983.450
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: 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: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 15/2247/2002
Ob-75652
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 474-23-12.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup opreme za priključitev novih
strežnikov na diskovni sistem in razširitev kapacitet EMC.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na podlagi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana - Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 20,308.724
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,308.724 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Elektro Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko
Št. 206/6-4/2002
Ob-75654
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, te. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje extra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena vključujoč plačilo najemnine za cisterno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 84,30 SIT x
500.000 l = 42,150.000 SIT z vključenim
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,50 SIT/l, 84,30 SIT/l.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 9/2-15
Ob-75655
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 je direktor, Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rentgenski filmi; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
9,651.285,33 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: 14. 6.
2002, Ob-71942.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-75656
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kamion MAN, nadgradnja Atrik, Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, višina avansa, rok plačila avansa, rok plačila
razlike do fiksne cene, združljivost ponudbe s servisno službo in obstoječim voznim
parkom naročnika, reference, BON-1,
BON-2.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Slovenija, d.o.o., Brnčičeva cesta 35,
Ljubljana - Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 26,110.995,
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,110.995 SIT (z DDV),
27,573.796,80 SIT (z DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
KOP Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi d.o.o.
Št. 01/02
Ob-75687
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-92-16,
telefaks 01/588-92-27.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava blaga; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel samo eno
pravilno ponudbo, zato je zaključil postopek brez izbire najugodnejšega ponudnika.
Naročnik bo v skladu z 20. členom ZJN-1
nadaljeval z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji s predhodno objavo.
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 (ena pravilna in dve nepravilni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvi objavljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002, Ob-64083.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 02-2/02
Ob-75690
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: obvezilni in sanitetni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000
Ljubljana;
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
3. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
4. Tosama, Tovarna sanitetnega materiala d.d., Šaranovičeva c. 35, 1230 Domžale;
5. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;
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6. Helpy d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Trzin;
7. Merit d.o.o., Šmartinska c. 130, 1000
Ljubljana;
8. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;
9. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;
10. Profarmakon International d.o.o,
Preradovičeva ul. 20a, 2000 Maribor;
11. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin;
12. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Johnson & Johnson: 732.521,39 SIT; Sanolabor:
12,887.212,54 SIT; Interpart: 3,769.896,69
SIT; Tosama: 55,685.316,31 SIT; Iris:
6,995.431,96 SIT; Helpy: 1,030.259,52
SIT; Merit: 2,954.815,02 SIT; Gopharm:
2,681.976,04
SIT;
Kemofarmacija:
6,046.235,93 SIT; Profarmakon International:
31,424.593,46
SIT;
Simps’s:
4,375.400,49 SIT; Emporio Medical:
18,752.200,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih vrst blaga.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54344.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2
Ob-75706
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/26-26-10, faks 04/25-26-026.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška
cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena do – 50 točk,
– celovitost ponudbe – 20 točk,
– boljši pogoji – plačilo nad 30 dni – 10
točk,
– dodatne ugodnosti – 10 točk in
– reference – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Žito Gorenjka, d.d., Rožna
dolina 8, 4248 Lesce,
– 2. skupina: sveže meso: Mesarstvo
Kepic, Kepic Aleš s. p., Krvavška cesta 14,
4207 Cerklje na Gorenjskem,
– 3. skupina: perutninsko meso: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– 4. skupina: mesni izdelki: Mesarstvo
Čadež, Čadež Anton s.p., Visoko 7g, 4212
Visoko,

– 5. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– 6. skupina : sveža zelenajva, sadje in
suho sadje: Sipic d.o.o., Koprska ulica 94,
1000 Ljubljana,
– 7. skupina: konzervirana zelenjava, sadje in ribe: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– 8. skupina: sveže in zamrznjene ribe:
Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
– 9. skupina: jajca: Sipic d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
– 10. skupina: sadni sokovi in sirupi: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
– 11. skupina: moka, mlevski izdelki in
testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka,
– 12. skupina: čaji: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– 13. skupina: zmrznjeni program: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
– 14. skupina: ostalo prehrambeno blago: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– 15. skupina: sveže mleko in krompir:
Gregor Bohinc kmetovalec, Krvavška cesta
3, 4207 Cerklje.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
na Gorenjskem
Ob-75710
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 20. 5. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 12. 6. 2002,obvestilo o oddaji javnega naročila 12. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava lesa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SVEA, Lesna industrija
d.d., Zagorje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
393,461.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh) 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (brez DDV) 393,461.500 SIT in
381,320.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 2320
Ob-75750
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 3. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material po sklopih: vodniki polizolirani, vodniki Al/Fe, kabli 20 kV, NN kabli
1 kV, kovinski jamborji, leseni drogovi,
betonski drogovi.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila, kakovost. Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o. C.
24. junija 3, 1231 Ljubljana, za sklope: vodnike polizolirane, kable 20 kV, Eltima,
d.o.o., Šlandrova 8/a, 1231 Ljubljana, za
sklopa: vodnike Al/Fe, kovinske jamborje,
Telma trade, d.o.o., Motnica 13, Trzin, za
sklop NN kabli 1 kV, Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor, za sklop: leseni drogovi, Primorje, d.d. Vipavska 1, Ajdovščina, za sklop: betonski drogovi.
7. Pogodbena vrednost: Elektronabava
d.o.o. – vodniki polizolirani, kabli 20 kV:
43,967.700 SIT, Eltima d.o.o. – vodniki
Al/Fe, kovinski jamborji: 5,590.600 SIT,
Telma Trade, d.o.o. – NN kabli 1 kV:
27,647.167 SIT, Tehmar d.o.o. – leseni
drogovi: 36,268.240 SIT, Primorje, d.d.betonski drogovi: 66,111.964 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– sklop vodniki polizolirani: 23,338.000
SIT, 14,352.000 SIT,
– sklop vodniki Al/Fe: 3,984.750 SIT,
3,914.600 SIT,
– sklop kabli 20 kV: 30,855.400 SIT,
27,168.300 SIT,
– sklop NN kabli 1 kV: 31,900.336,10
SIT, 27,642.788 SIT,
– sklop kovinski jamborji: 1,776.560
SIT, 1,676.000 SIT,
– sklop leseni drogovi: 47,340.202 SIT,
36,268.240 SIT,
– sklop betonski drogovi: 68,056.408
SIT, 66,111.964 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 2320
Ob-75751
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 5. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema po sklopih: odklopniki in ločilniki, transformatorji, odvodniki prenapetosti, VN bloki, NN bloki, montažne
betonske TP z VN in NN bloki, izolatorji.
Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila, kakovost. Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
C. 24. junija 3, 1231 Ljubljana, za sklope:
NN bloki in izolatorji, Tehmar d.o.o.,
Panonska ulica 30, 2000 Maribor, za
sklop: odvodniki prenapetosti, C&G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana, za sklope:
odklopniki in ločilniki, VN bloki, montažne
betonske TP z VN bloki in NN bloki, Marchiol, d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000
Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: Elektronabava
d.o.o. – NN bloki: 6,057.500 SIT, izolatorji: 13,764.800 SIT, Tehmar, d.o.o. – odvodniki: 2,471.400 SIT, C&G, d.o.o. – odklopniki in ločilniki in VN bloki: 11,653.036
SIT, montažne betonske TP z VN bloki in
NN bloki: 20,312.360 SIT, Marchiol, d.o.o.
– transformatorji: 19,940.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe:
– sklop
odklopniki
in
ločilniki:
9,014.500 SIT, 5,862.200 SIT,
– sklop
odvodniki
prenapetosti:
7,532.315 SIT, 2,471.400 SIT,
– sklop transformatorji A: 20,533.240
SIT, 13,970.000 SIT, B: 9,327.920 SIT,
5,970.000 SIT,
– sklop VN bloki: 6,681.780 SIT,
5,789.836 SIT,
– sklop NN bloki: 6,570.000 SIT,
6,057.500 SIT,
– sklop montažne bet. TP z VN in NN
bloki: 25,565.474 SIT, 20,312.360 SIT,
– sklop izolatorji: 19,032.757 SIT,
13,764.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
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14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 2320
Ob-75752
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za RTP Gorica 110/20 kV
stikališče.
Fco RTP Gorica razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila in kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 44,289.175
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 45,258.068 SIT, 44,289.175 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 2320
Ob-75753
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: merilne naprave za polindirektno
merjenje električne energije z dodatno
opremo.
Fco skladišče naročnika na razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila in kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,066.236
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 32,145.009 SIT – 29,066.236 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Št. 2320
Ob-75754
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: merilne in krmilne naprave (števci in
stikalne ure) za merjenje električne
energije.
Fco skladišče naročnika na razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, način plačila in kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,526.580
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 40,526.580 SIT, 40,526.580 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica

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. 76/2002
Ob-75537
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: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Občini Turnišče – VI. faza – Romsko naselje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 88 točk, plačilni po-
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goji – 2 točki, garancijski rok – 5 točk,
reference – 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd d.o.o, Hotiza
142, 9220 Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 8,744.248,25
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,359.148,96 SIT, 8,744.248,25
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: 29. 7. 2002.
Občina Turnišče
Št. 76/2002
Ob-75538
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: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Občini Turnišče – V. faza – Nedelica –
Gomilica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 88 točk, plačilni pogoji – 2 točki, garancijski rok – 5 točk,
reference – 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d. d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 130,370.049
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
139,699.181,26
SIT
–
130,370.049,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Turnišče
Št. 34404-0005/02
Ob-75553
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, tel./faks
07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
cesti LC-399191 Laze – Močvirje – Gorenje Radulje, območje Občine Škocjan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G.M.P. Luzar, Jože Luzar
s.p., Škocjan 72, 8275 Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: 81,615.984
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,367.466,40 SIT, 81,615.984
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: 30. 7. 2002.
Občina Škocjan
Št. 1/02
Ob-75557
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/228-65-85.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova kletnih prostorov zobnih ambulant na Svetozarevski.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: A: cena – 80%, reference –
15%, plačilni pogoji – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit, d.d., Ljubljanska
cesta 69, Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
28,789.835,88 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
30,968.949,89
SIT;
28,789.835,88 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: 1. 8. 2002.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 3717
Ob-75573
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj,
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in razširitev rezervoarskega prostora v skladišču
naftnih derivatov Ortnek – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbiro: ponudbena
cena 75% in rok izvedbe 25%. Izbran je bil
ponudnik, ki je zbral največje število točk,
po prej naštetih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbrani izvajalec je podjetje IMP d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost znaša 2.888,198.652 SIT (v ceni
je vštet 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3.036,687.026,53
SIT,
2.888,198.652 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 85
Ob-75574
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj,
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek – antikorozijska zaščita.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbiro: ponudbena cena 75%, garancijski rok 15% in rok
izvedbe 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je
zbral največje število točk, po prej naštetih
merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbrani izvajalec je podjetje Tekol d.d., Ul. Pohorskega bataljona 14,
2000 Maribor in EKO d.o.o., Stanežiče 26,
1210 Ljubljana Šentvid, kot skupna ponudnika.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost znaša 69,828.648 SIT (v ceni je
vštet 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,722.254,72 SIT, 69,828.648
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 84
Ob-75575
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj,
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek – sanacija armiranobetonskih konstrukcij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbiro: ponudbena
cena 75%, garancijski rok 15% in rok izvedbe 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk, po prej naštetih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbrani izvajalec je podjetje Tekol d.d., Ul. Pohorskega bataljona 14,
2000 Maribor, Renova Roman Logar s.p.,
Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje in EKO d.o.o., Stanežiče 26, 1210
Ljubljana Šentvid, kot skupni ponudniki.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost znaša 76,524.876 SIT (v ceni je
vštet 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 8 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 272,335.746,60 SIT, 76,524.876
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 41302/00025/2002
Ob-75594
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta
14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35, e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici v letu
2002-I, sklop B.
B.1 Modernizacija javne ceste LC
388140 (Blaguš – Rebro – Sovjak);
B.2 Modernizacija javne ceste JP
888492 (Grabšinščak – Terbegovci);
B.3 Modernizacija javne ceste JP
888491 (Grabšinci – Mali Moravščak).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 92 točk, garancijska
doba 5 točk in število blokacij žiro računa 3
točke; izbrani izvajalec je dosegel najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 60,758.210
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,107.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,944.384 SIT in 60,758.210 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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: 1. 8. 2002.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Št. 41302/00025/2002
Ob-75595
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta
14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici v letu
2002-I, sklop A.
A.1 Modernizacija javne ceste LC
388120 (Kutinci – Zagorci).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 92 točk, garancijska
doba 5 točk in število blokacij žiro računa 3
točke; izbrani izvajalec je dosegel najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CP Murska sobota, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 55,728.942
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,578.412 SIT in 55,728.942 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: 1. 8. 2002.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Št. 017678
Ob-75607
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela na
popravilu razbremenilnika A-12 ob Ljubljanici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 2,526.562,75
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Osnovna
pogodba za “Dodatna in večdela na popravilu razbremenilnika A-12 v Ljubljanico” (št.
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1107/2001 – TIS z dne 12. 12. 2001) je
bila sklenjena s podjetjem PUV Celje d.d.,
Lava 11, 3000 Celje, kot najugodnejšim
ponudnikom na javnem razpisu. Dodatna
dela pri popravilu izlivov iz razbremenilnika
A-12 v Ljubljanico so nadaljevanje del iz
2001. Pogodbena vrednost je presežena
zaradi:
– dodatnega zavarovanja pete brežine z
lesenimi piloti in dodatne količine lomljenca
vse zaradi večje globine struge Ljubljanice
od predvidene.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.
Št. 02/321479
Ob-75651
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI dela v vrtcu Ljubljana Center, enota Prule, dislociran oddelek Stara Ljubljana, Ulica na grad 2,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 80 točk,
– reference – 20 točk po formuli.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacija vzdrževanje,
d.o.o., Ribičeva 21, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
46,632.876,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,625.157,34 SIT, 45,583.244,06
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 26/2002/2002
Ob-75653
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: II. faza ureditve prostorov, strojnih in elektro instalacij v zgradbi OCV - Beričevo za potrebe novega
sistema vodenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena cena (95%),
– plačilni pogoji (5%), odprti postopek.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PIVK, d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,661.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,100.000 SIT.
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,729.406 SIT, 33,661.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje
prenosnega omrežja
Št. 361-03-1-7/02
Ob-75682
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja poslovno stanovanjskega objekta (DK+P+2+M, sedemindvajset stanovanj, 600 m2 poslovnih
prostorov) z zunanjo ureditvijo v Pivki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba je ponudba, ki v največji meri ustreza merilom: cena, delež investicije, ki jo
prevzame izvajalec kot soinvestitor, plačilni
pogoji, in druge ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
205,718.205,90 SIT; delež, ki ga nudi izvajalec kot soinvestitor 29,624.903 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 103,270.540 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 233,455.766,87 SIT; delež, ki
ga nudi izvajalec kot soinvestitor
28,776.073 SIT; najnižja: 205,718.205,90
SIT; delež, ki ga nudi izvajalec kot soinvestitor 29,624.903 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: objava v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 12. 10. 2001, Ob-56286.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Stanovanjski sklad občine Postojna
Št. 642/2002
Ob-75704
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-98-07,
faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste LC 197160 Kruplivnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad-gradnje,

d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 36,857.154,05
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,750.877,28 SIT, 36,857.154,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Grad
Št. 110-1/02
Ob-75712
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: odsek AC Lenart – Beltinci, pododsek AC Vučja vas – Beltinci:
Izvajanje del pri izkoriščanju mineralnih
surovin iz nahajališča ob Bakovski cesti
pri Murski Soboti – območje “A“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad – Gradbeni materiali d.o.o., Bakovska ul. 31, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 1.411,000.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.598,160.000 SIT in 1.411,000.800
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-75713
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: odsek AC Lenart – Beltinci, pododsek AC Vučja vas – Beltinci
z R 353 od priključka Vučja vas do
priključka Murska Sobota: Premostitveni objekti in deviacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
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je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana + Primorje
d.d. Vipavska 3, 5270 Ajdovščina + Cestno
podjetje Maribor d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
1.074,551.930,67 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.164,852.149,10
SIT
in
1.074,551.930,67 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 2320
Ob-75749
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: servisni kompleks v
Kromberku objekt B. Nova Gorica
(Kromberk), ul. V. Vodopivca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok izgradnje, reference. Ponudnik je pri
vrednotenju ponudb zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta 3.
7. Pogodbena
vrednost:
202,831.565,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
207,778.616,20
SIT
in
202,831.565,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Nova Gorica
Št. 22/02
Ob-75760
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodohrana in
dela vodovoda v naselju Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Proinženiring Nova Gorica d.o.o.
7. Pogodbena
vrednost:
31,222.687,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,607.869 SIT 31,222.687,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 23/02
Ob-75761
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-81-300, faks
05/81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda do
obrtne cone Dobrave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, referenca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Proinženiring Nova Gorica d.o.o.
7. Pogodbena
vrednost:
17,908.736,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,536.298 SIT 17,908.736,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 40101-6/2002
Ob-75767
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniško, instalacijska dela v viteški dvorani na Gradu Turjak 7.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnični del ponudbe 30%,
finačni del ponudbe 70%. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIVO d.o.o., Dvorec Sela, Zaloška 69, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76,267.509,42
SIT (z vključenim DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,411.215,12 SIT, 76,267.509,42
SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 01/02
Ob-75812
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova LC 5713 Kanal-Avče-Kal nad Kanalom, I. faza in II.
faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena 90%, roki 5%,
reference 5%; največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 39,879.200
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,493.479 SIT, 39,579.433,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Kanal ob Soči
Št. 300-05-1/2001 02-02
Ob-75816
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.
3. Datum izbire:12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija odseka
lokalne ceste št. 060-010 Placar- Mestni Vrh v Občini Destrnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, garancijski rok. Izvajalec izbran na
podlagi najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška c. 49/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 15,676.818,66
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,950.000 SIT; 15,676.818,66 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Občina Destrnik

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. 351-46/02-130
Ob-75554
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, faks 01/89-38-230.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
rednih in urgentnih opravil vzdrževalnih
in investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih in poslovnih prostorih v upravljanju Občine Kočevje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju razpisanih
pogojev je edino merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gramiz d.d., Ob Mahovniški c.11, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost vzdrževanja 20 mio SIT/leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 2,261.499 SIT; 3,956.461 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka v Uradnem listu
Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Občina Kočevje
Ob-75555
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 32,
5243 Podbrdo, tel. 05/380-85-30, faks
05/380-85-34.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dobava prehrane za potrebe Osnovne
šole Simona Kosa Podbrdo (17. točka
1 B UJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: končna vrednost ponudbe
do 75 točk, izkušnje ponudnika do 20 točk,
strokovna priporočila/reference do 5 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo.
7. Pogodbena
vrednost:
23,349.894,21 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,245.618,68 SIT, 23,349.894,21 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: 30. 7. 2002.
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
Ob-75562
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev odvoza in uničenja nevarnih odpadkov (16.
točka 1 A ZJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena na kg/l za posamezno
vrsto odpadka do 60 točk, celovitost ponudbe do 36 točk, stalni količinski popust
na odstranjevanje odpadkov do 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eko-les d.o.o., Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
56,783.547,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,927.882,20 SIT, 6,363.372 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po izdaji obvestila o oddaji naročila
je naročnik prejel zahtevo za obrazloženo
obvestilo, ki je bilo v zakonskem roku posredovano ponudniku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 043-06/94-1/5
Ob-75563
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-97-45 (Iztok Potočnik), faks 01/478-98-45, elektronski naslov iztok.potocnik@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
fotokopirnih strojev, proizvajalcev Sharp
in Mita.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:

1. cena servisa;
2. potrošni materijal;
3. odzivni čas;
izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno za servis in potrošni materijal in najkrajši
odzivni čas.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Anderwald d.o.o., Brodska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost pogodbe 20 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,207.404,57 SIT; 1,114.951,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 3717
Ob-75572
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/5897-347.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
strokovnega nadzora (1A/12) rekonstrukcije in razširitve rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo za izbiro ponudnika je ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost znaša 17,280.000 SIT (v ceni je
vštet 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,680.000 SIT, 17,280.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 34401-5/02
Ob-75597
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00,
faks 05/731-01-23, druzbene.dejavnosti@sezana.si.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov šolskih otrok v Občini Sežana
za šolsko leto 2002/03.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija
prevozov so izločitveni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja
končna ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avrigo d.d., Kidričeva 20,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 55,199.375
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,213.875 SIT in 55,199.375 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Sežana
Ob-75625
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-03-924, faks
01/30-03-912.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov ZD Ljubljana - Vič - Rudnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena – 75%,
– reference ponudnika – 25%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska cesta 95, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
26,282.457,48 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,429.704,20 SIT, 2,190.204,79 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: 31. 7. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1974/02-1500/02
Ob-75657
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programske opreme Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je
izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 65,520.945,53
SIT z upoštevanim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Ministrstvo za finance

sklope in tako nista izpolnjena pogoja za
izbiro iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 400-05-5/2002
Ob-75658
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks 01/47840-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 25. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kakovost morja in kontrola onesnaženja v letu 2002
(storitve I B, št. kateg. 27-druge storitve).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po 2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,200.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje Ljubljana

Št. 012-109/2002-7
Ob-75661
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-35-94.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora
informacijskega povezovanja trgov
vrednostnih papirjev na področju JV
Evrope”.
Postopek je bil izpeljan s pogajanji po
2. točki prvega odstavka 20. člena Zakona
o javnih naročilih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 90,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sofinanciranje javnega naročila v višini
45% celotne vrednosti javnega naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-75674
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: pomožna
dela v gozdarstvu.
– sklop 1: pomožna dela pri načrtovanju;
– sklop 2: pomožna dela pri izbiri drevja
za posek.
Ponudniki so podali ponudbe glede na
sklop in območno enoto naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ena ponudba se zavrne kot
nepravilna (drugi odstavek 76. člena ZJN1), ostali dve ponudbi sta podani za različne

Ob-75697
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec, tel. 05/389-61-36,
telefaks 05/389-61-35.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dobava prehrane (17. točka 1 B ZJN-1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1), po tem ko je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila storitve po
odprtem postopku in ga zaradi samo ene
prejete ponudbe zaključil brez izbire izvajalca. Pred izvedbo postopka s pogajanji brez
predhodne objave je naročnik pridobil pozitivno mnenje Urada za javna naročila.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sodexho, Prehrana in
storitve, d.o.o., Tržaška del - 40, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 55,130.625
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba sklenjena do 31. 12.
2005.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Osnovna šola Bovec
Št. 110-1/02
Ob-75714
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: geološko
geotehnične raziskave temeljnih tal na
območju trase HC Razdrto – Vipava (2.
faza) za nivo PGD, PZI trase in IP objektov; varianta »VIOLA 1« od km 6,200 do
km 11,700.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 4, 1000 Ljubljana za sklop 6.
7. Pogodbena vrednost: 23,804.340
SIT – sklop 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop 6 –
geološko geotehnične raziskave na območju plazu med km 1,3 in 1,9 na trasi HC
Razdrto – Vipava – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,025.860 SIT, 23,804.340 SIT
– sklop 6.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklope 1, 2, 3, 4 in 5 se bo
izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 3. odstavkom 1. točke 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: 2. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-75718
1. Naročnik: RRA Koroška d.o.o.
2. Naslov naročnika: RRA Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd; e-mail: rra.koroska@alppeca.si; tel.
02/821-83-45; faks 02/821-78-61.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: izdelava regionalnih zasnov prostorskega razvoja
za Koroško regijo za leti 2002 in 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference ponudnika, ponudbena cena, trajanje razpisanih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1127
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,000.000 SIT, 30,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
RRA Koroška d.o.o.
Št. 17123-403-55/2002/1
Ob-75762
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-51-11, faks 251-43-30.
3. Datum izbire: 30. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je program usposabljanja,
ki obsega izvedbo seminarjev, kateri
bodo potekali v angleškem jeziku:
– European Negotiations (3-dnevni seminar),
– European Negotiations (2-dnevni seminar),
– EU Committees and Comitology (3dnevni seminar) in
– EU Committees and Comitology (2dnevni seminar).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z 2. točko
prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00), na
podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez
predhodne objave, oddal naročilo edinemu
izvajalcu navedenemu v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: European Institut of Public Administration (EIPA), O.L. Vrouweplein
22, P.O. BOX 1229, Maastricht, The Netherlands.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za izvedbo celotnega programa
usposabljanja je 115.382 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sklep Vlade RS, št. 130-03/200-1 z
dne 10. 8. 2000.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 004/2002
Ob-75768
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev pogarancijskega vzdrževanja,
konfiguriranja in nadgradenj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, po formuli iz
razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A1: EC d.o.o.
Metelkova 11, Ljubljana; sklop A2 in A3:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32-34, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: EC d.o.o.,
Ljubljana: 10,500.000 SIT (z DDV); Unistar LC d.o.o., Ljubljana: 2,100.000 SIT (z
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop A1: 3,
sklop A2, A3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklope B1, B2, B3, C1, Č1, D1,
D2, D3 in E1 naročnik v skladu z 76 čl.
ZJN-1, ni izbral ponudnika, ker ni prejel
dveh pravilnih ponudb.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Ob-75826
1. Naročnik: Mariborsko športno društvo Branik.
2. Naslov naročnika: Mladinska ul. 29,
2000 Maribor, 02/250-82-73, marjana.meznar@zveza-msdbranik.si, 02/25082-70.
3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitve: nadaljevanje
gradnje večnamenske športne dvorane v
Ljudskem vrtu Maribor – 1. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbar IGM, industrija
gradbenega materiala d.d., Miklavška cesta
82, Spodnje Hoče, 2311 Hoče.
7. Pogodbena vrednost: 252,634.264
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal pod izvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
272,029.774,70
SIT
in
252,634.264 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Mariborsko športno društvo Branik
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ZJN-18

Podelitev koncesij

Zahteva za objavo javnega
natečaja

Št. 314-11/2002-2
Ob-75590
Vlada Republike Slovenije na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 –
ZON, 22/00 – ZJS) in 133. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00
in 102/00) in 1. ter 3. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št.
48/02) naroča objavo javnega razpisa za
podelitev koncesij za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami.
1. Koncedent: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 478 10 00,
telefaks +386 (0)1 478 16 07.
3. Vrsta in opis storitve: koncesija za
opravljanje gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi
gumami.
Izvajanje storitev ravnanja z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami se podeli enemu ali
več koncesionarjem. Koncesionar izrabljene avtomobilske gume prevzame in zbere
od povzročiteljev ter zagotovi njihovo predelavo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno ozemlje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe za dobo petih let z
možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ponudniki lahko dokumentacijo in dodatne informacije zahtevajo
izključno v pisni obliki (faks 01/47-87-425)
na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, Ljubljana (kontaktna oseba
Sergej Laurenčič).
Skrajni rok, do katerega ponudniki lahko
še zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu
je 26. avgust 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Skrajni rok za dvig razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba dostaviti najkasneje do 29. avgusta 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana, 2.
nadstropje.

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 663-05-538/02-006
Ob-75566
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Predmet natečaja: javni anonimni
natečaj za oblikovanje enotnega spominskega obeležja za prikrita grobišča
po Sloveniji.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: MDDSZ, Sektor za
investicije, Dunja Bubanj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: od dneva objave v Uradnem listu,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 11. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in
univerzitetni diplomirani oblikovalec.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: mag. Peter
Kovačič Peršin, Viktor Blažič, dr.Janez Gril,
mag. Dimitrij Omersa, prof. Janez Koželj,
udia, prof. Graga Košak, prof.dr. Aleš Vodopivec, udia, Jani Bavčer, udo, prof. Vladimir Pezdirc, udo.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 2,200.000 SIT, 2. nagrada 1,400.000 SIT, 3. nagrada 900.000
SIT. Vsi navedeni zneski so v neto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: Vsak
natečajni elaborat, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in ne bo nagrajen ali odkupljen,
bo prejel odškodnino.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu
dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: MDDSZ, mag. Dimitrij Omersa, tel.
01/478-49-60.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2002.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v Ljubljani, 29. avgusta 2002, ob 11.15, v
veliki sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana, 2.
nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
Ponudnik mora koncedentu izročiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5
mio SIT. Ponudnik mora v času trajanja te
garancije skleniti koncesijsko pogodbo in
izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložena bančna garancija mora biti izdana na ime koncedenta,
nepreklica, brezpogojna in plačljiva na prvi
pisni poziv. Bančna garancija mora veljati
najmanj 90 dni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: viri financiranja koncesionirane javne službe po
25. členu uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št. 48/02) so plačila
uporabnikov za storitve koncesionarja.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da bi
skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja storitve, ki je
predmet tega javnega razpisa.
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: kolikor bo izbrani koncesionar zagotavljal predelavo izrabljenih avtomobilskih
gum v tujini, mora priložiti prevedena in overjena dovoljenja zadevne države.
Podatki naj bodo navedeni po posameznih točkah, zahtevana dokazila pa se lahko
predložijo v fotokopijah, ki jih overi predstojnik ponudnika. Koncedent lahko v primeru dvoma zahteva predložitev originalne
listine. V primeru nenavedbe in nepredložitve zahtevanih podatkov in dokazil, bo ponudba izločena.
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: Uredba o načinu, predmetu in pogojih
izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Ur.
l. RS, št. 48/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še najmanj 90 dni po preteku roka za oddajo ponudbe.
Koncedent bo v največ 30 dneh po javnem odpiranju ponudb opravil dokončen izbor koncesionarjev s sklepom o izbiri koncesionarjev ali razveljavil postopek izbire in
izdal odločbo o ponovitvi javnega razpisa za
podelitev koncesij.
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17. Merila za ocenitev ponudb: merila,
na podlagi katerih bodo izbrani koncesionarji so:
1. ponudbena cena za celotno storitev brez predelave (0–30 točk),
2. ponudbena cena za storitev predelave (0–20 točk),
3. višina bančne garancije, ki ne sme
biti manjša od stroškov izvajanja storitev (0–
6 točk),
4. možnost alternativnih predelav (0–
4 točke),
5. sposobnost zajema celotnih količin (0–5 točk),
6. reference ponudnika (0–5 točk),
7. prostorske kapacitete (0–10 točk),
8. delo z javnostmi (0–5 točk),
9. logistična reštitev (0–10 točk),
10. čas vzpostavitve javne službe (največ štiri mesece po podpisu pogodbe) (0–
5 točk).
18. Morebitne druge informacije o izvajanju: ponudnik, ki bo pridobil koncesijo, bo
v skladu z obstoječimi predpisi pridobil pravico opravljati storitev, ki je predmet te koncesije ter sprejel obveznosti:
1. koncesionar mora izdati pisno informacijo o načinu opravljanja storitev javne
službe in z njo na svoje stroške seznani vse
uporabnike storitve najkasneje en mesec
po podpisu koncesijske pogodbe,
2. koncesionar mora na svoje stroške
sproti obveščati uporabnike storitve o tehničnih spremembah izvajanja koncesije,
Ponudniki bodo o poteku posamezne faze postopka obveščeni pisno.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Vlada Republike Slovenije
Ob-75696
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 29/00 in
102/00), Odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Jezersko (Uradni vesnik
Gorenjske, št. 20/01) in 17. člena Odloka
o opravljanju gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v Občini Jezersko (Uradni
vesnik Gorenjske, št. 23/02) objavlja Občina Jezersko
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in prezračevalnih naprav v Občini
Jezersko
1. Koncedent: Občina Jezersko.
2. Naslov koncedenta: Zgornje Jezersko
57,
4205
Zgornje
Jezersko,
tel.
04/254-51-10, telefaks 04/254-51-11,
elektronska pošta: obcina.jezersko@siol.net.
3. Predmet koncesije: premet koncesije
je izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, z namenom varstva zraka,
zdravstvene in protipožarne zaščite ter splošne varnosti, kot jo določajo veljavni predpisi in standardi v Republiki Sloveniji in Odlok

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
o opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav v Občini Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 23/02).
4. Obseg koncesije: koncesija se podeljuje za območje celotne občine Jezersko.
Ostali podatki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net, Katja Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
ponudniki zahtevajo na naslovu Altus
consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 26. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka transakcijskega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): cena razpisne dokumentacije je
20.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potrdilo
o vplačilu na transakcijski račun št.
01363-0100007047, sklic na št.
031-127/2, po modelu 00, Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje
Jezersko, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 26. 9. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se lahko predloži osebno ali po pošti na naslov: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj – Javni razpis, dimnikarska služba“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2002,
ob 18. uri, v prostorih Občine Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ni zahtevana, bo pa izbrani ponudnik moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla.
10. Za pridobitev koncesije morajo ponudniki izpolnjevati pogoje iz 14. člena
Odloka o opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v Občini Jezersko (Uradni
vesnik Gorenjske, št. 23/02).
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je pravna oseba ali fizična oseba,
vpisana v sodni register Republike Slovenije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije ali samostojni podjetnik,

– da je registriran in ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostim številom kadrov, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo
za dimnikarja,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da ima izkušnje na področju opravljanja dimnikarske službe,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti dimnikarske službe potekalo v skladu
z veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe z vidika kadrov, organizacije del, tehnične opremljenosti razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja
koncesije,
– da ima, je sklenil ali se obveže skleniti
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe povzroči proti
tretji osebi, občini ali državi,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje in pogoje zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva odpiranja. Koncendent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb, in sicer z upravno odločbo na podlagi 144. člena ZUP.
13. Merila za ocenitev ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlanja zahteva za objavo: 5. 8. 2002.
Občina Jezersko

Javni razpisi
Št 50/168/2002

Ob-75688

Sklep o izboru
Kanalizacija in čistilna naprava
Slovenska Bistrica
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/112228/
D/W/SI.
2. Datum objave razpisa: 1. februar
2002.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: kanalizacija in čistilna naprava
Slovensak Bistrica, št. SI-0007.01.01.
4. Pogodbena vrednost: 4,284.907,57
EUR.
5. Datum izbora: 9. maj 2002.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Granit d.d., Titova cesta 87, SI - 2310
Slovenska Bistrica, v imenu ponudbenega
konzorcija z Ginzler Amstetten (Austria) in
DIGI Technologies GmbH Ruprechtshofer
(Austria).
Občina Slovenska Bistrica
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Št. 50/168/2002

Ob-75689

Works Contract Award Notice
Sewage System and Waste Water
Treatement Plant Slovenska Bistrica
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
112228/D/W/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 1st February 2002.
3. Lot number and lot title: single lot:
Sewage System and Waste Water Treatment
Plant Slovenska Bistrica, SI-0007.01.01.
4. Contract value: EUR 4.284.907,57.
5. Date of award of the contract. 9th May
2002.
6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful tenderer: Granit d.d., Titova cesta 87, SI 2310 Slovenska Bistrica, On behalf of the
Joint Venture with Ginzler Amstetten (Austria) and DIGI Technologies GmbH Ruprechtshofen (Austria).
The Municipality of Slovenska Bistrica
Št. 477/2002
Ob-75698
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
in Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana, na podlagi 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
9. člena Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 66/02) ter na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02) objavljata
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva za
pridobitev doktorata znanosti
1. Naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana in
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa: javni razpis za sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za pridobitev doktorata
znanosti.
3. Pogoji razpisa: kandidata za mladega
raziskovalca (v nadaljevanju: kandidat) lahko
prijavi pravna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, tehnološki center ali regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju:
predlagatelj), če ima v svoji sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali izkazuje sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo
usposabljala mladega raziskovalca.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se
lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– je tuj državljan, pod pogojem, da se
uporablja načelo vzajemnosti,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8, oziroma izjemoma tudi nižjo, če je že vpisan na
podiplomski študij,
– ni starejši od 33 let s tem, da predloži
dokumentacijo o raziskovalnih rezultatih in
oceno le-teh.

4. Merila za ocenjevanje prijav: ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem
usposabljanju mladih raziskovalcev.
Ustreznost raziskovalne skupine, kjer bo
usposabljanje potekalo se oceni na podlagi
znanstvene odličnosti, inovativnosti in njenega pomena za razvoj področja, povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki, doseženih rezultatih raziskovalne skupine pri
dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev ter ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti področja.
Ustreznost kandidata se oceni z vidika
uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih
raziskovalnih rezultatih.
Program usposabljanja se oceni z vidika
zahtevnosti programa, njegove zasnove in
relevance pomembne za gospodarstvo.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ 4 leta in šest mesecev, s
pričetkom financiranja 1. 1. 2003.
6. Orientacijska vrednost sredstev za izvedbo programa razpisa v letu 2003 je 135
milijonov SIT.
7. Oblika, rok in način oddaje prijav:
a) Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja na razvojno-raziskovalnih projektih
predlagatelja ali projektih raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo v raziskovalni skupini,
– seznam raziskovalno-razvojnih projektov predlagatelja v izvajanju ali načrtovanih,
– pregled projektov raziskovalne skupine, relevantnih za program usposabljanja
kandidata in za razvoj predlagatelja,
– razvojni program organizacije,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija in dokazilo o opravljenih izpitih na podiplomskem študiju, če je kandidat
že vpisan,
– pisno izjavo predlagatelja, da bo kandidata v času usposabljanja razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega
študija,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s pravilnikom.
b) Prijava na javni razpis v dveh izvodih
se vloži neposredno na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ali po pošti in na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo.
8. Ovojnica s prijavo za financiranje mora z oznako: “Ne odpiraj – prijava za sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva“, prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
12. 9. 2002 do 15. ure.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene, ter prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev bodo vrnjene predlagatelju.
9. Odpiranje prijav bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, dne 16. 9. 2002 ob 9. uri.
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10. Ministrstvi bosta s pomočjo Komisije za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz
gospodarstva ocenili prijave in sprejeli sklep
o izboru kandidatov. Predlagatelji bodo o
rezultatih izbora kandidatov obveščeni v 45
dneh od zaključka razpisa.
11. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak
delavnik od 7. do 16. ure pri recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali na
spletni strani http//www.mszs.si.
Za informacije lahko pokličete na tel.
01/478-32-51 (mag. Janez Cetin, Ministrstvo za gospodarstvo) ali 01/478-46-10
(Silva Bodanec – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport).
Ministrstvo za gospodarstvo
in
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 1212/2002
Ob-75604
Na podlagi določil 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ljudske republike Kitajske (Ur. l. RS,
št. 11/94, MP, št. 3/94), in na podlagi Protokola četrtega zasedanja skupne komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko z dne 20. 3. 2001 Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko v letih
2003–2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) raziskovalcev iz Slovenije in raziskovalcev iz LR Kitajske, ki izvajajo skupne
znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju: projekti). Krajši obiski lahko trajajo
do 14 dni, daljši od 15 do 30 dni.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem, do kraja sedeža partnerske institucije na Kitajskem, v višini APEX tarife,
– stroške bivanja kitajskih raziskovalcev
v Domu podiplomcev ali izjemoma v hotelu
B kategorije,
– dnevnice za raziskovalce iz LR Kitajske.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje raziskovalne dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);
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– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte, (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo sofinancirane razvojno –
tehnološke projekte (pri posameznih programih in projektih navesti šifre in naslove
programov in projektov), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja predvidenih raziskav,
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se bodo nanašali na raziskave
s posameznih področij v okviru naslednjih
ved oziroma tehnologij po šifrantu MŠZŠ:
– naravoslovno matematične vede
(predvsem uporabna matematika in fizika,
biologija, kemija, biokemija in molekularna
biologija, geologija, varstvo okolja);
– tehniške vede (predvsem potresno
inženirstvo, tehniška kemija, energetika,
procesno strojništvo, promet, vodarstvo, avtomatizacija);
– medicinske vede;
– biotehniške vede, predvsem na področju uporabnih raziskav
– humanistične vede (arheologija, antropologija, geografija - krasoslovje);
– multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta v slovenskem in angleškem jeziku,
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, nosilcih projekta in drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– kratka strokovna življenjepisa nosilca
projekta iz Slovenije in nosilca projekta iz
Kitajske s pregledom najpomembnejših publikacij v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na
vsebino projekta,
– kratek opis projekta z navedbo postopkov in potencialne uporabnosti projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projektov/programa, ki je osnova sodelovanja),
– pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila izbire projekta so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in ekonomski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– možnosti prijave v raziskovalne projekte EU, predvsem 6. okvirnega programa,
kakor tudi raziskovalno razvojne projekte v
LR Kitajski,
– uporabnost projekta v praksi oziroma
v gospodarstvu (pomen znanstveno-raziskovalnega dela in njihove aplikacije za tehnološki razvoj),
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je marec 2003.
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9. Pisne vloge z dokumentacijo v dveh
izvodih v slovenščini in angleščini in oznako
“Ne odpiraj, vloga za javni razpis v okviru
slovensko-kitajskega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 2003 – 2004“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in
z označbo vlagatelja na hrbtni strani na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Zdenka Pucelj-Tič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa vloge, do vključno petka, 15. novembra 2002 do 12. ure.
10. Vloge bo po poteku tega roka odprla
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, v ponedeljek, 18. novembra 2002 ob 10. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po 5. zasedanju skupne slovensko-kitajske komisije za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, ki bo predvidoma
marca 2003 v Pekingu.
14. Partner iz LR Kitajske mora prav tako pravočasno oddati vlogo na pristojno ministrstvo v LR Kitajski, in sicer na Ministrstvo
za znanost in tehnologijo LR Kitajske, Oddelek za mednarodno sodelovanje (The Ministry of Science and Technology of PR
China, Department of International Co-operation, Mr. Hu Mu), 15 b Fuxing Rd., Beijing 1000862, PR China).
15. Razpisna dokumentacija bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (http://www.mszs.si), vlagatelji pa jo lahko tudi dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v tajništvu Oddelka
za bilateralno znanstveno sodelovanje, tel.
01/478-46-76; dodatne informacije pa lahko dobite pri Zdenki Pucelj-Tič, tel.
467-64-693, ali po elektronski pošti na naslov: zdenka.pucelj-tic@mszs.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport
Št. 713/02
Ob-75602
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 strokovnega
medicinskega tiska v letu 2002
1. Podatki o razpisu
1.1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000, Ljubljana.
1.2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovnega medicinskega tiska nacionalnega pomena v letu 2002:
a) neperiodične medicinske publikacije
slovenskih ali slovenskih in tujih avtorjev, ki

obravnavajo slovensko terminologijo izrazov
v medicini,
b) periodične strokovne in znanstvene
medicinske publikacije, ki obravnavajo široko področje medicine in zdravstva in izhajajo v slovenskem jeziku najmanj enkrat mesečno.
1.3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zdravstveni zavodi v Republiki Sloveniji;
– društva v Republiki Sloveniji, ki imajo
status društva v javnem interesu na področju zdravstva in druge neprofitne organizacije v Republiki Sloveniji, ki imajo v svojih
aktih opredeljene naloge s področja zdravstvenega varstva.
1.4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje
Skupna orientacijska višina sredstev, ki
so na razpolago: 4,900.000 SIT.
Rok, do kdaj morajo biti sredstva porabljena: 30. 10. 2002.
1.5. Merila za izbor
Izločene bodo nepopolne vloge ter vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.
Merila za izbor neperiodičnih publikacij:
– sodelovanje več avtorjev,
– multidisciplinarnost avtorjev,
– sodelovanje več institucij,
– prva izdaja publikacije ali prenovljena
publikacija, če je od prejšnje izdaje preteklo več kot deset let,
– zajetje celotne medicinske terminologije.
Merila za izbor periodičnih publikacij:
– naklada najmanj 3000 izvodov mesečno,
– izhajajo najmanj 10 let,
– imajo v uredniškem odboru tudi tuje
strokovnjake,
– članki so podvrženi recenziji najmanj
dveh recenzentov in je pri recenziji zagotovljena tako anonimnost avtorjev in njihovih
ustanov kot tudi anonimnost recenzentov,
– jih citira najmanj ena mednarodna sekundarna revija.
Ministrstvo za zdravje sofinancira stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa
za tisk in tiskarske stroške.
Ministrstvo bo sredstva razdelilo enakomerno na obe področji. V kolikor ne bo
ponudb za eno področje ali pa ponudba ne
bo ustrezala merilom, bodo sredstva razdeljena dvema najvišje uvrščenima vlagateljema na drugem področju.
Ministrstvo bo za sofinanciranje izbralo
publikacijo, ki bo dobila največ točk iz posameznega področja. Če bo več publikacij
iz posameznega področja dobilo enako število točk, se bodo sredstva enakomerno razdelila.
2. Prijava na razpis
2.1. Razpisna dokumentacija
Ponudniki morajo vlogo oddati na predpisani razpisni dokumentaciji, ki je do vključno 6. 9. 2002 na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova
5, Ljubljana v sobi št. 22, vsak delavnik
med 9. in 14. uro, oziroma na spletnem
naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
Dodatna navodila so na voljo na telefonski številki 01/478-60-11, Milena Jureš.
2.2. Predložitev vlog
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1. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno vidna označba “Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje medicinskega strokovnega tiska v
letu 2002“.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni poštni naslov vlagatelja.
2. Rok za oddajo vlog je 6. 9. 2002.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Neveljavnih vlog (neoznačenih, nepravilno označenih in nepravočasno prispelih) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene vlagateljem.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih v zahtevani
obliki.
2.3. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, dne 11. 9. 2002.
Komisija bo vse veljavne vloge odprla in
ugotovila njihovo popolnost.
2.4. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 18. 9. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Št. 961-13/02-165-1
Ob-75545
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01,
64/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02), Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, 39/00, 102/00),
na osnovi Usmeritev aktivne politike zaposlovanja za leti 2002 in 2003 ter Programov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
(sprejela Vlada RS, 28. februarja 2002) in
na osnovi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) objavlja Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalcev programa “Drugače
o poklicih“ v šolskem letu 2002/2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja programa “Drugače o poklicih“ v šolskem letu 2002/2003, ki zajema organiziranje različnih oblik povezovanja med šolami, uradi za delo, institucijami in delodajalci
ter pri njih zaposlenimi strokovnjaki za posamezna poklicna področja za mladino in
odrasle (organizacija obiskov podjetij, predavanja – predstavitve poklicev strokovnjakov različnih poklicnih področij).
1.1. Namen razpisa
Namen razpisa je seznanjenost mladih
in odraslih s poklici, ki omogoča ustreznejšo poklicno odločitev.
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev za izvajanje programa “Drugače o poklicih“, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je
14,400.000 SIT (brez DDV).

Št.

Za izvajanje programa “Drugače o poklicih“ je na področju posameznih Območnih
služb Zavoda RS za zaposlovanje predvidena naslednja višina sredstev:
Območna služba

Orientacijska vrednost
naročila (brez DDV) v SIT

Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje
Skupaj

1,400.000
1,000.000
1,400.000
3,000.000
1,400.000
1,000.000
900.000
1,000.000
800.000
800.000
700.000
1,000.000
14,400.000

2.1. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je šolsko leto 2002/03
(od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003).
2.2. Upravičeni stroški
Zavod RS za zaposlovanje bo sofinanciral sledeče upravičene stroške:
2.2.1. stroške organizacije predavanj –
predstavitev poklicev
Najvišji priznani strošek za organizacijo
predavanj – predstavitev poklicev je 8.000
SIT, v primeru, da se predavatelju izplača
honorar.
V primeru, da predavanje izvaja predavatelj, ki ne zahteva honorarja, bo Zavod RS
za zaposlovanje priznal izvajalcu za posa-
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mezno organizacijo predavanja največ
5.000 SIT.
2.2.2. stroške organizacije obiska podjetja
V primeru, ko bo izvajalec organiziral
obisk podjetja za skupino do 10 udeležencev, bo najvišji znesek na prijavljenega udeleženca 1.000 SIT. Če je število prijavljenih
večje, mora izvajalec organizirati še en
ogled.
Obiski več delovnih mest za istega udeleženca v enem podjetju se obračunavajo
samo enkrat.
2.2.3. stroške organizacije obiska na šoli
Za obisk na šoli, ki se izvaja z
namenom promocije poklicev, za katere
šola izobražuje, se izvajalcu prizna strošek
5.000 SIT.
3. Pogoji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– imajo registrirano izobraževalno dejavnost;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske in
tehnične pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
3.2 Merila za izbiro prijaviteljev
Za področje vsake Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje bo izbran 1 izvajalec.
Ponudniki bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:

Merilo

1

2

Dejavnost izvajalca
1.1. Sodelovanje z delodajalci v preteklem letu
sodelovanje z 10 do 20 delodajalci
sodelovanje z 20 do 30 delodajalci
sodelovanje s 30 do 40 delodajalci
sodelovanje s 40 in več delodajalci
1.2. Število organiziranih ogledov delovnih mest v preteklem letu
do 10 ogledov
do 20 ogledov
do 30 ogledov
več kot 30 ogledov
1.3. Sodelovanje šolami v preteklem letu
sodelovanje z do 5 šolami
sodelovanje z do 10 šolami
sodelovanje z do 20 šolami
sodelovanje z 20 šolami in več
1.4. Število izvedenih predstavitev poklicev ali predavanj
do 5
do 10
do 20
nad 20
1.5. Delo z mladino
za vsak posamezen projekt 2 točki, največ 10 točk
1.6. Delo z odraslimi, brezposelnimi
za vsak posamezen projekt 2 točki, največ 10 točk
Kadrovska zasedba
Ponudnik mora imeti zaposlenega usposobljenega sodelavca
(vodja dejavnosti Drugače o poklicih) z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, ki mora imeti najmanj
3 leta delovnih izkušenj, poznati mora lokalne delodajalce, šole
v svojem okolju, imeti mora organizacijske
sposobnosti ter izkušnje z izobraževanjem ter s skupinskimi
oblikami dela z mladino in odraslimi.
Za strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo, ki bo sodeloval s šolami
in delodajalci in bo vodil dejavnost, dobi izvajalec

Število
točk

10
20
30
40
5
10
20
30
4
6
8
10
2
4
5
6
2 do 10
2 do 10
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Število
točk

Merilo

Največje možno število točk je 111, najmanjše še ustrezno število pa 50.
Ponudbe, ki bodo zbrale manj kot 50 točk, ne bodo izbrane.
3 Cena
Cena bo upoštevana kot dodatni kriterij, ob dejstvu, da je ponudnik pri
1.in 2. merilu dosegel najmanj 50 točk.
Pri izboru bodo imeli prednost tisti izvajalci, ki bodo ponudili nižjo ceno
za posamezno storitev, ob zagotavljanju enake kvalitete storitev.
Ob predvideni orientacijski vrednosti izvedbe bo imel prednost
pri izboru izvajalec, ki bo ob primerljivi kvaliteti storitev zagotovil
največji obseg dejavnosti.
Dodatno število točk dobi izvajalec, ki ponudi:
– za organizacijo predavanj (točka 2.2.1. tega razpisa) in obiske šol
(točka 2.2.3. tega razpisa): za vsakih 500 SIT stroškov manj – 5 točk
– za organizacijo obiskov delovnih mest (točka 2.2.2. tega razpisa):
za vsakih 100 SIT stroškov manj – 5 točk

4. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami iz razpisne dokumentacije in naslednje listine:
– dokazilo o registraciji – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal
vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– fotokopijo priglasitvenega lista (velja za
fizične osebe);
– potrdilo, da ni v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti – potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (velja za fizične osebe).
Dokumentacija mora biti urejena po vrstnem redu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
5. Rok in način za oddajo ponudb
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 8. 2002 (velja poštni žig do vključno
30. 8. 2002) v zaprti ovojnici, opremljeni z
obrazcem za oddajo ponudbe (razpisna dokumentacija, točka 2).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma ne bodo pravilno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
2. 9. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
7. Obveščanje o izboru
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.ess.gov.si oziroma na Zavodu
RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana, v vložišču. Dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10.
ure, na Zavodu RS za zaposlovanje, Glinška
12,
1000
Ljubljana,
tel.

01/476-98-55, faks 01/476-98-15, kontaktna oseba: Barbara Gregorič, e-mail:
barbara.gregoric@ess.gov.si.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 32001-0003/02-220
Ob-75684
Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št.
18/95, 18/97 in št. 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2002 (Uradne
objave Snežnik, št. 1/02), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za
leto 2002, ki ga je občinski svet sprejel
19. 7. 2002, predloga Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, drobno gospodarstvo
in turizem in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica z dne 2. 4. 2002 in
22. 7. 2002, objavlja Občina Ilirska Bistrica
javni razpis
za dodelitev finančne pomoči oziroma
za sofinanciranje programov kmetijstva
v občini Ilirska Bistrica v letu 2002
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v občini Ilirska
Bistrica, za leto 2002, sredstva se namenijo za:
1. varstvo kmetijskih zemljišč (ureditev
travnikov, pašnikov, ureditev namakanja in
osuševanja, povračilo dela stroškov za prepis zemljišč, ureditev trajnih nasadov),
2. sofinanciranje delovanja kmetijskih
društev,
2. sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
3. sofinanciranje nakupa mlekovodov,
4. subvencioniranje osemenitve krav,
5. izobraževanje kmetov,
6. sofinanciranje laboratorijskih analiz
(analiza zemlje, zelja, kisa, žganja, zrelosti
sadja – jabolka, medu),
7. sofinanciranje ureditve poljskih poti,
8. sofinanciranje organizacije prireditve
“Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica – Kmetijska tržnica – ponovna
vzpostavitev prodajnih poti za kmetijske pridelke“,
9. sofinanciranje zdravstvenih pregledov
za proizvajalce mleka,
10. sofinanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov.
II. Varstvo kmetijskih zemljišč
1. Finančno pomoč:

– v višini 4,730.000 SIT se nameni:
a) za ureditev travnikov (subvencioniranje upravičenih stroškov buldožiranja),
b) za ureditev pašnikov (subvencioniranje upravičenih stroškov nakupa in postavitve ograje, stroškov nakupa materiala in ureditve napajališč in solnic),
c) ureditev namakanja in osuševanja
(upravičeni stroški nakupa in montaže malih
namakalnih sistemov, stroškov drenažiranja
kmetijskih zemljišč, stroški buldožiranja),
d) za sofinanciranje dela stroškov prepisa zemljišč (subvencioniranje upravičenih
stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo);
– v višini 3,500.000 SIT, pa:
e) za ureditev trajnih nasadov (subvencioniranje upravičenih stroškov postavitve sadovnjaka in sicer: buldožiranja, kolov, žice,
sadik, ograje).
2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
Ureditev travnikov:
– so uredili travnike v letu pred razpisom
ali v letu razpisa,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri
čemur se za zemljišče štejejo vse obdelane
krmne površine,
– najmanjša urejena enota površine mora biti velika vsaj 0,1ha, pri čemur mora biti
skupna na novo urejena površina travnika
vsaj 1 ha,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti
zemljišča in zmanjšati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Ureditev pašnikov:
– so uredili pašnike v letu pred razpisom
ali v letu razpisa. Do sredstev niso upravičeni kmetje, ki so za isti namen oziroma delo
že pridobili sredstva,
– imajo vsaj 0,5 GVŽ/ha zemljišča, pri
čemer se za zemljišče štejejo vse obdelane
krmne površine,
– najmanjša površina urejenega pašnika
je 1 ha,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti
zemljišča in zmanjševati staleža živali v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Ureditev namakanja in osuševanja:
– so uredili namakanje in osuševanje v
letu pred razpisom ali v letu razpisa.
So na ta način uredili vsaj
– 0,1ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst,
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti
zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Povračilo stroškov za prepis kmetijskih
zemljišč:
– pri nakupu ali zamenjavi zemljišč zaradi povečanja ali zaokroževanja mora prosilec imeti najmanj:
– 0,1ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev,
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– 0,6 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,2 ha kmetijske površine za intenzivno proizvodnjo jagod in ostalih sadnih vrst.
in je zemljišče, ki je predmet subvencije
veliko najmanj:
– 0,1 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo vrtnin, špargljev ali jagod,
– 0,25 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo jabolk in hrušk,
– 0,06 ha za kmetijsko površino za intenzivno proizvodnjo češenj in višenj,
– 0,5 ha za travnike in pašnike.
– prejemnik subvencije ne sme odtujiti
zemljišča v obdobju 3 let od prejema subvencije.
Ureditev trajnih nasadov:
– so trajni nasad uredili v letu pred razpisom ali v letu razpisa,
– velikost na novo urejenega trajnega nasada je:
– najmanj 0,6 ha sadovnjaka jablan, hrušk in je najmanjša na novo obnovljena površina 0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha nasada jagod in je
najmanjša na novo obnovljena površina
0,2 ha,
– najmanj 0,2 ha sadovnjaka ostalih sadnih vrst in je najmanjša na novo obnovljena
površina 0,2 ha,
– na novo obnovljenega nasada špargljev vsaj 0,1 ha ter da znaša gostota sajenja najmanj 9.000 sadik/ha,
– najmanj 0,06 ha sadovnjaka češenj in
višenj.
4. Višina pomoči
Prosilci bodo prejeli le delno povračilo
stroškov, in sicer je višina finančne pomoči
odvisna od površine urejenih zemljišč prosilcev in predvidenih sredstev za delitev.
Maksimalna višina finančne pomoči je lahko
največ 30% upravičenih stroškov. Do sredstev niso upravičeni kmetje, ki so za isti
namen oziroma delo že pridobili občinska
sredstva.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Varstvo kmetijskih zemljišč“.
III. Sofinanciranje delovanja kmetijskih
društev
1. Višina predvidenih sredstev je 800.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev so neprofitna društva s področja kmetijstva na območju občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so
člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko
ali drugače povezani,če na območju občine
za to področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– registrirana društva s področja kmetijstva,
– ki v letu 2002 organizirajo programe
oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij
in izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska
Bistrica.
4. Višina dodeljenih sredstev

Višina dodeljenih sredstev je do 100%
upravičenih stroškov (stroški izobraževanj,
stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na strokovnih prireditvah,
stroški izdaje publikacij, stroški organizacije
in izvedbe delovnih akcij in je odvisna od
pomena akcij za razvoj področja delovanja
društva, števila članov, pomembnosti delovanja društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve
lastnih sredstev in predvidenih sredstev.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Sofinanciranje društev“.
IV. Sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
1. Višina predvidenih sredstev 1,500.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe
in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska
Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje
veterinarske dejavnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije
Za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah molznicah se za vsako zdravljenje nameni 10.000 SIT na kravo
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev. Omenjena sredstva se izplača neposredno izvajalcu zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz
območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance predloži
izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Preprečevanje mastitisa“.
V. Sofinanciranje nakupa mlekovodov
1. Višina predvidenih sredstev je
2,000.000 SIT.
2. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– proizvaja mleko na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– bo oddajal v obdobju 3 let od prejema
subvencije mesečno najmanj 2000 litrov
mleka v mlekarno,
– so si uredili mlekovod v letu pred razpisom ali v letu razpisa,
– prejemnik subvencije ne sme zmanjšati
staleža živali v obdobju 3 let od prejema
subvencije ali odtujiti naprave brez ustrezne
zamenjave.
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4. Višina pomoči
Višina finančne pomoči je največ 50%
upravičenih stroškov investicije (upravičeni
stroški nakupa in montaže mlekovoda) oziroma največ 200.000 SIT na mlekovod.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Sofinanciranje mlekovodov“.
VI. Subvencioniranje osemenitve krav
1. Višina predvidenih sredstev 1,078.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev so upravičene organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje umetnega osemenjevanja.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje
veterinarske dejavnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije
Za vsako osemenitev goveje plemenice
se nameni 1.225 SIT in se lahko realizira do
višine razpoložljivih sredstev. Na podlagi
omenjene subvencije ostaja v letu 2002
nespremenjena cena za uporabnika storitev, in sicer v višini 6.000 SIT. Omenjena
sredstva se izplača neposredno izvajalcu
osemenjevanja po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja
Občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za
gospodarstvo in finance predloži izvajalec
enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je
možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Osemenjevanje krav“.
VII. Izobraževanje kmetov
1. Višina predvidenih sredstev je
1,000.000 SIT.
2. Upravičenec do sredstev: Kmetijska
svetovalna služba Ilirska Bistrica, katera bo
izvajala izobraževanje kmetov za območje
občine Ilirska Bistrica. Namen je spodbujanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na
podeželju.
3. Pogoji za uveljavitev sredstev:
– predložitev finančno ovrednotenega
programa izobraževanja in časovni termin
posamezne naloge,
– predložitev zahtevka s seznamom udeležencev.
4. Višina subvencije
Višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in izobraževalnih tečajev, stroški uporabe prostorov za izvedbo
tečajev in predavanj, stroški nabave strokovne literature, stroški demonstracijskih
poizkusov, ostali materialni stroški, ki so v
skladu s programom izobraževanja, ki ga za
tekoče leto potrdi Občinski svet občine Ilirska Bistrica).
5. Označitev zahtevka
Pisna vloga morajo biti poslana v zaprtih
ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljate-
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lja in označena z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Izobraževanje kmetov“.
VIII. Sofinanciranje laboratorijskih analiz,
ki jih izvajajo pooblaščeni izvajalci
1. Finančno pomoč:
– v višini 870.000 SIT se nameni za:
a) analizo zemlje,
b) analizo zelja,
c) analizo kisa,
d) analizo žganja,
e) analizo ugotavljanja zrelosti sadja –
jabolka.
– v višini 150.000 SIT se nameni za:
f) analizo medu.
2. Upravičenci do sredstev:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na območju občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo s tržno proizvodnjo (od a
do e),
– fizične osebe – čebelarji, ki imajo stalno bivališče v Občini Ilirska Bistrica (f).
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
pod a)
– imajo najmanj 1 ha primerljive površine.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov,
– imajo zemljišče locirano na območju
Občine Ilirska Bistrica.
pod b)
– letno proizvede najmanj 10 ton kislega
zelja,
pod c)
– letno proizvede najmanj 500 litrov kisa
za prodajo,
pod d)
– letno proizvede najmanj 250 litrov žganja za prodajo,
pod e)
– ima najmanj 0,6 ha intenzivnega nasada jablan,
pod f)
– ima najmanj 10 panjev gospodarskih
čebeljih družin vpisanih v register Nacionalnega veterinarskega inštitut na Veterinarski
fakulteti.
4. Višina pomoči
Prosilci bodo prejeli le delno povračilo
stroškov, in sicer je višina finančne pomoči
50% upravičenih stroškov (stroškov analize)
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev.
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Laboratorijske analize“.
IX. Sofinanciranje ureditve poljskih poti
1. Višina predvidenih sredstev je
4,000.000 SIT
2. Upravičenci do sredstev: krajevne
skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
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– so z ureditvijo poljskih poti pričeli v
letu pred razpisom ali v letu razpisa.
4. Višina pomoči
Prosilci bodo prejeli le delno povračilo
stroškov, in sicer je višina finančne pomoči
odvisna od pomena poti, vrednosti investicije in predvidenih sredstev za delitev. Višina
finančne pomoči je lahko največ 20% upravičenih stroškov (stroški buldožiranja, dovoza in planiranja gramoza, ureditve odvodnjavanja).
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Poljske poti“.
X. Sofinanciranje organizacije prireditve
Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica – “Kmetijska tržnica – ponovna vzpostavitev prodajnih poti za kmetijske pridelke“
1. Vrednost projekta znaša 2,500.000
SIT. Izvedba projekta se financira:
– 1,100.000 SIT iz sredstev proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2002,
– 600.000 SIT iz sredstev Ministrstva za
gospodarstvo iz naslova sofinanciranja malih projektov,
– 800.000 SIT iz sredstev oziroma dela
izvajalca projekta.
2. Upravičenci do sredstev so neprofitna društva in organizacije, in sicer društva s
področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani,če na območju občine za to
področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in Kmetijska zadruga
iz območja Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva, in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica.
4. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Kmetijska prireditev“.
XI. Sofinanciranje zdravniških pregledov
za proizvajalce mleka
1. Višina predvidenih sredstev je 550.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo odločbo o oddaji mleka, ki jo
izda MKGP, Veterinarska uprava RS.
4. Višina pomoči
Višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški zdravniškega pregleda).
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Sofinanciranje zdravniških pregledov“.
XII. Sofinanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov

1. Višina predvidenih sredstev je 170.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je opravil testiranje škropilnice ali pršilnika v letu razpisa.
4. Višina pomoči
Višina finančne pomoči je največ 50%
upravičenih stroškov (stroškov testiranja
škropilnic ali pršilnikov).
5. Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – Sofinanciranje testiranja škropilnic“.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti investicije oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, vsak ponedeljek in petek med 8. in
11. uro ter sredo med 8. in 11. uro ter med
12. in 16.30.
XIV. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica.
Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija (oziroma strokovna služba pri točki
VIII.) v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5
dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni se zavržejo. Prvo odpiranje prijav bo 5 dan po izteku roka za oddajo prijav.
Za ukrepe pod številko V., XI. in XII. bo v
primeru, da sredstva pri prvem odpiranju ne
bodo v celoti porabljena drugo odpiranje
prijav dne 28. 10. 2002. Odpiranje prijav ni
javno.
Pri ukrepu VIII. – Sofinanciranje laboratorijskih analiz, ki jih izvajajo pooblaščeni
izvajalci sprejme sklep o dodelitvi subvencije župan na predlog strokovne službe. V
tekočem mesecu bodo obravnavani vsi zahtevki, ki bodo prispeli do zadnjega dne v
preteklem mesecu. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 15 dni od sprejema.
XV. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti za ukrep pod II., III., V., VII., IX.,
XI., XII. najkasneje 30 dan, za ukrepe pod
IV., VI. in X. pa najkasneje 15. dan po objavi
javnega razpisa do 14. ure, za drugo odpiranje (pri ukrepih V., XI. in XII.) pa najkasneje do 25. 10. 2002 do 14. ure, na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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Pri ukrepu VIII. – Sofinanciranje laboratorijskih analiz je rok prijave od dneva objave razpisa pa do porabe sredstev. Občina
Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev.
XXI. Informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, ali na telefon
71-41-361, kontaktni osebi Nevenka Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 414-07-05/2002-1
Ob-75550
Na podlagi 10. člena statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) in
na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Semič je
Občinski svet občine Semič na 31. redni seji
dne 18. 7. 2002 sprejel sklep, da se objavi
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obrestne mere iz
občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Semič za leto 2002
1. Predmet javnega razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto
2002 za subvencioniranje obrestne mere
namenskih kreditov za pospeševanje razvoja kmetijstva namenila sredstva v višini
600.000 SIT.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva so namenjena za subvencioniranje obrestne mere za namenska bančna
investicijska posojila kmetom, ki bodo na ta
način pridobljena sredstva vložili v razvoj in
razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in
sicer:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospodarskih objektov kmetije (upravičeni stroški
so gradbena dela),
– nakup in posodobitev opreme (upravičeni stroški so stroški nakupa opreme);
– razširitev in posodobitev ter pridobivanje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti (upravičeni stroški so gradbena dela za novogradnjo oziroma obnovo kapacitet ter nabava potrebne opreme za stacionarni in izletniški turizem oziroma druge
dopolnilne dejavnosti na kmetiji);
– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
ter združevanje parcel (upravičeni stroški so
nakup in združevanje zemljišč ter urejanje
zemljišč v smislu izboljšave lastnosti tal);
– za programe predelave in trženja (upravičeni stroški so gradbena dela za izgradnjo
mlekarnic, sirarnic, sušilnic za sadje, oziroma mesne izdelke in ostala potrebna oprema za predelavo mleka, mesa ali sadja).
Subvencije se prednotno odobrijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva banka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje
kriterije:
– so kmetijski zavarovanci ali imajo status kmeta;
– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno
dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma
imajo naslednika;
– kmetje, ki imajo ožjega družinskega
člana s kmetijsko oziroma gostinsko izobrazbo;
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– ekonomska upravičenost investicije.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo občani, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz
katere si plačuje kmečko zavarovanje najmanj en član ali imajo status kmeta in izvajajo investicijo na območju Občine Semič.
Upravičeni stroški so gradbena dela, nakup opreme, nakup in združevanje zemljišč
v skladu s posameznim namenom.
4. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk
realne obrestne mere posojilodajalca.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev prosilca,
2. poslovni načrt - opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
3. overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanja razvoja kmetijstva z amortizacijskim načrtom;
4. mnenje posojilodajalca;
5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih,
6. dokazila o statusu kmeta ali potrdilo o
kmečkem zavarovanju najmanj enega člana
na kmetiji;
7. kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2002.
Opomba: prosilci, ki so v letu 2001 prejeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2002 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumentov pod točkami 2, 3 (razen amortizacijskega načrta), 4 in 6.
6. Rok in način prijave
Rok za prijavo začne teči z dnem objave
in traja mesec dni po objavi.
Vloge je potrebno poslati na naslednji
naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za subvencije obrestnih mer za kmetijstvo“ ter z imenom in naslovom prosilca.
Prosilci so dolžni za vsak kredit posredovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih kreditodajalcev in
ima vse vire kreditov navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem programu.
7. Izzid javnega razpisa
Sklep o odobritvi subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev. Nepopolnih vlog ne bomo
obravnavali.
8. Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite na Občini Semič (Polona Kambič, tel. centrala 07/356-53-53,
direktno 07/356-53-53).
Občina Semič

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
regionalne zasnove prostorskega
razvoja Savinjske regije
1. Naročnika: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje in Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izdelavo regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske regije.
3. Okvirna vrednost javnega naročila: do
80,000.000 SIT.
4. Pogoji za sodelovanje: izpolnitev
obrazcev in priložitev zahtevane dokumentacije.
5. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost programa izvedbe: 30% vrednosti merila,
– reference ponudnika in članov projektne skupine: 30% vrednosti merila,
– ustreznost projektne skupine: 20%
vrednosti merila,
– ponudbena cena: 20% vrednosti merila.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je možno
prevzeti vsak delovni dan od dneva objave
tega javnega razpisa, od 9. do 14. ure, na
sedežu Regionalne razvojne agencije Celje
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi pisno na navedeni naslov. Dodatne
informacije lahko potencialni prijavitelji dobijo do poteka roka za oddajo prijav na Regionalni razvojni agenciji Celje vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, pri odgovorni osebi
Gorazdu Furmanu Omanu na tel.
03/42-80-734 (do 23. 8. 2002) ali Dušanki Petek na tel. 03/42-80-736 (od 26. 8.
2002).
7. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudba
mora biti zapečatena v kuverti na kateri mora biti na hrbtni strani naslov pošiljatelja.
Kuverta mora biti naslovljena na sledeči naslov: Regionalna razvojna agencija Celje,
Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, in vidno
označena z: “Ne odpiraj – regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije“. Ponudbe morajo biti dostavljene po pošti ali osebno na naslov Regionalna razvojna
agencija Celje, Cesta v Trnovlje 7, 3000
Celje, najkasneje do 9. 9. 2002 do 12.
ure. Ponudbe, ki bodo prispele po roku
določenem za predložitev ponudb, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
8. Odpiranje ponudb: strokovna komisija bo opravila odpiranje ponudb v prostorih
Regionalne razvojne agencije, Cesta v Trnovlje 7, Celje, v sejni sobi drugega nadstropja, dne 9. 9. 2002 ob 13. uri. Odpiranje ponudb bo javno.
9. Naročnik bo v roku 20 dni po roku za
oddajo ponudbe izbral ponudnika. Na podlagi poročila o izboru bo o tem obvestil vse
ponudnike.
Mestna občina Celje
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.

Ob-75546
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje,
objavljata

Ob-75603
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
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št. 72/93), Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice št. 466–31/01 z dne 15. 10. 2001
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje je Kompleks Mokrice, ki ga sestavljajo naslednje nepremičnine:
Parcele pod vl. št. 1332 k.o. Velika Dolina:
– parcela št. 318/2 – ribnik v izmeri
4.959 m2;
– parcela št. 318/13 – park v izmeri
8.446 m2;
– parcela št. 322 – park izmeri
22.842 m2;
– parcela št. 323/1 – park v izmeri
4.557 m2;
– parcela št. 323/2 – park v izmeri
1.174 m2;
– parcela št. 324/1 – parkirišče v izmeri
1.491 m2;
– parcela št. 324/2 – funkcionalni objekt
v izmeri 915 m2; dvorišče v izmeri 600 m2;
– parcela št. 324/3 – park v izmeri
1.400 m2;
– parcela št. 324/4 – funkcionalni objekt
v izmeri 1.949 m2; dvorišče v izmeri
6.342 m2;
– parcela št. 325 – park v izmeri
103.495 m2;
– parcela št. 330/1 – park v izmeri
1.521 m2;
– parcela št. 330/2 – zelenica v izmeri
36.660 m2;
– parcela št. 330/3 – stan. stavba v izmeri 159 m2; dvorišče v izmeri 969 m2;
– parcela št. 333 – zelenica v izmeri
21.388 m2;
– parcela št. 335/1 – park v izmeri
3.595 m2
– parcela št. 335/2 – park v izmeri
961 m2;
– parcela št. 335/3 – zelenica v izmeri
4.940 m2;
– parcela št. 339/1 – park v izmeri
1.308 m2;
– parcela št. 350 – zelenica v izmeri
183.557 m2;
– parcela št. 352/1 – zelenica v izmeri
28.688 m2;
– parcela št. 352/2 – travnik v izmeri
249 m2;
– parcela št. 353/1 – park v izmeri
67.386 m2;
– parcela št. 353/4 – park v izmeri 84 m2;
– parcela št. 353/5 – zelenica v izmeri
2.754 m2;
– parcela št. 430/34 – park v izmeri
1.830 m2;
– parcela št. 430/66 – zelenica v izmeri
788 m2;
– parcela št. 443/1 – zelenica v izmeri
1.283 m2;
– parcela št. 443/3 – zelenica v izmeri
2.547 m2;
– parcela št. 443/5 – zelenica v izmeri
2.399 m2;
– parcela št. 443/7 – zelenica v izmeri
1.050 m2;
– parcela št. 443/9 – zelenica v izmeri
1.328 m2;
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– parcela št. 821/2 – njiva v izmeri
887 m2;
– parcela št. 1894/23 – cesta v izmeri
1.645 m2;
– parcela št. * 33 – stavbišče v izmeri
108 m2;
– parcela št. * 34 – dvorišče v izmeri
2.863 m2.
Vložna št. 1451 k.o. Velika Dolina:
– parcela št. 353/2 – zelenica v izmeri
5.932 m2;
– parcela št. 430/59 – zelenica v izmeri
22 m2;
– parcela št. 430/65 – zelenica v izmeri
1.388 m2;
– parcela št. 431/1 – zelenica v izmeri
5.133 m2;
– parcela št. 431/2 – travnik v izmeri
143 m2;
– parcela št. 435 – zelenica v izmeri
3.442 m2;
– parcela št. 437 – zelenica v izmeri
1.864 m2;
– parcela št. 438/1 – zelenica v izmeri
860 m2;
– parcela št. 438/2 – zelenica v izmeri
1.620 m2;
– parcela št. 443/2 – zelenica v izmeri
1.244 m2;
– parcela št. 443/4 – zelenica v izmeri
2.669 m2.
Vložna št. 1453 k.o. Velika Dolina:
– parcela št. 443/6 – zelenica v izmeri
2.468 m2.
Vložna št. 754 k.o. Koritno:
– parcela št. 897/1 – njiva v izmeri
2.600 m2;
– parcela št. 897/2 – travnik v izmeri
1.991 m2.
Izklicna cena na dan 10. 7. 2002 znaša
po revaloriziranem cenilnem mnenju stalnega sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke 1.259,294.883 SIT.
2. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. Navedene nepremičnine sestavljajo
Kompleks Mokrice. Vse nepremičnine so
oddane v zakup družbi Terme Čatež d.d.,
do leta 2044. Sedanji zakupnik Terme Čatež d.d. ima na kompleksu Mokrice predkupno pravico in priznan stvarni vložek v višini
1.158,582.289 SIT.
4. Nepremičnine bodo prepisane na
kupca, ko bo podpisana pogodba in plačana kupnina ter stroški.
5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in vse
fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini
ponudnik ne more sodelovati na javnem
razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravih oseb
se morajo pred začetkom odpiranja ponudb
izkazati tudi z overjenim pooblastilom.

Varščina bo najboljšemu ponudniku vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik mora predložiti celovit program ureditve nepremičnin, ki so predmet
razpisa.
6. Rok za zbiranje ponudb je 26. 8.
2002 do 12. ure, na naslovu Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
2002, v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
borcev 18, Brežice, ob 14. uri.
8. Vsi ponudniki bodo v roku 5 dni po
javnem odpiranju ponudb obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, plačilni pogoji in program ureditve.
10 Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po uspešno zaključenem razpisu poravnati kupnino najpozneje v roku 15 dni od podpisa
pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe v
tem času ne sklene, izgubi pravico do vračila varščine. Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če v roku 15 dni po
podpisu pogodbe izbrani ponudnik ne poravna kupnine.
11. Prenos lastništva se bo opravil po
plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine iz tega razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite
na Uradu župana, Referatu za pravne zadeve, Cesta prvih borcev 18, Brežice, ali po
telefonu 07/499-15-44, vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Samo Zorko.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup kompleksa Mokrice“.
Občina Brežice
Št. 46/2002
Ob-75756
B&B, d.o.o. Višja strokovna šola, Cesta
Staneta Žagarja 27a, Kranj objavlja
razpis za pridobitev naziva
predavatelja višje šole za program
komercialist
za naslednje predmete: strokovna terminologija v tujem jeziku I, strokovna terminologija v tujem jeziku II, psihologija prodaje,
poslovno komuniciranje, poslovodenje, poslovna matematika s statistiko, informatika v
komericalnem poslovanju, trgovinsko poslovanje, gospodarsko pravo, trženje, blago in
storitve, organizacija in logistika poslovanja,
finance, stroškovno računovodstvo, podjetništvo, kultura podjetja, praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja šole bo podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– izobrazbe - Odredba o izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00),
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– delovnih izkušenj - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),
– vidnih dosežkov na strokovnem področju - Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: B&B, d.o.o., Begunjska ulica 10, 4000 Kranj.
B&B, d.o.o., Kranj
Št. 46/2002
Ob-75757
B&B, d.o.o. Višja strokovna šola, Cesta
Staneta Žagarja 27a, Kranj, objavlja
razpis za pridobitev naziva
predavatelj višje šole za program
poslovni sekretar
za naslednje predmete: poslovno sporazumevanje v tujem jeziku, psihologija dela,
ekonomika in menedžment podjetja, gospodarsko pravo, računalništvo in informatika,
poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, organizacija poslovanja, računovodstvo in finančno poslovanje, javna uprava,
poslovno sporazumevanje v tujem jeziku,
sodobno pisarniško poslovanje, koncepti in
veščine komuniciranja, računalniški praktikum, praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja šole bo podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe - Odredba o izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar (Ur. l. RS, št.
91/98),
– delovnih izkušenj - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),
– vidnih dosežkov na strokovnem področju - Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: B&B, d.o.o., Begunjska ulica 10, 4000 Kranj.
B&B, d.o.o., Kranj
Št. 46/2002
Ob-75758
B&B, d.o.o. Višja strokovna šola, Cesta
Staneta Žagarja 27a, Kranj, objavlja
razpis za pridobitev
naziva predavatelj višje šole za
program promet
za naslednje predmete: strokovna terminologija v tujem jeziku, poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika in menedžment podjetij, računalništvo in informatika
v prometu, pogodbeno pravo, prometni sistemi, tehnologija železniškega prometa, organizacija železniškega prometa, tehnologija cestnega prometa, organizacija cestnega prometa, tehnologija prometa, proge in
progovne naprave v železniškem prometu,
urbanizem in cestni promet, signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave, vlečna in transportna sredstva v železniškem
prometu, trženje in komercialno poslovanje
v železniškem prometu, trženje in komercialno poslovanje v cestnem prometu, trženje
in komercialno poslovanje, regulacije pro-

metnih tokov v cestnem prometu, skladiščenje in notranji transport, špedicija, logistični poslovni sistemi, načrtovanje prevozov, praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja višje šole bo podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe - Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe promet (Ur. l. RS,
št. 72/01),
– delovnih izkušenj - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),
– vidnih dosežkov na strokovnem področju - Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: B&B, d.o.o., Begunjska ulica 10, 4000 Kranj.
B&B, d.o.o., Kranj

Javne dražbe
Ob-75827
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, objavlja
javno dražbo
za prodajo kapitalskega deleža,
ki bo 26. 8. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.
1. Predmet javne dražbe je prodaja poslovnega deleža v družbi Prevent Mežica,
d.o.o. Poslovni delež obsega 14,36%
osnovnega kapitala družbe Prevent Mežica
d.o.o., ali nominalno 132,928.189 SIT.
Družba Prevent d.o.o., Mežica, je vpisana v
sodni register pri okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod reg. vl. št. 1/09623/00, z
osnovnim kapitalom 925,449.066,12 SIT.
Sedež družbe je v Mežici, Glančnik 6. Pretežna dejavnost družbe je DB/17.400 proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil.
2. Izklicna cena za predmet javne dražbe je 63,040.000 SIT.
3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Predstavnik pravne osebe se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za pravno osebo, fizična oseba pa z osebnim dokumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.
4. Pred javno dražbo mora ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun št. 20470-0016331453,
pri Koroški banki d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina Nove LB, s pripisom “varščina
za javno dražbo“.
5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom. Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.
6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
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javni dražbi. Kolikor kupnina ni poravnana v
30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s kupcem pa ni dolžan skleniti prodajne pogodbe. Po poravnavi kupnine bo prodajalec v
nadaljnjih 15 dneh sklenil s kupcem prodajno pogodbo. Davščine na nepremičninah in
druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
7. Predmet javne dražbe se proda po
načelu videno kupljeno.
8. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na naslovu Rudnik
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, Mežica, oziroma se po telefonu 02/87-00-160 dogovorijo za termin
ogleda.
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o., Mežica

Razpisi delovnih
mest
Razveljavitev
Razpis za direktorja VDC Polž Maribor, ki je bil pomotoma objavljen v Uradnem listu RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002,
Ob-74739, na strani 5315, se razveljavi.
Uredništvo
Št. 111-66/02-0515
Ob-75699
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstakva 258. f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list S, št. 35/97, 87/97,
31/00, 33/00 in 24/01):
1 prosto mesto sodnika za prekrške
na Senatu za prekrške Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258. d lena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za izvolitev na mesto sodnika za prekrške Senata za
prekrške Republike Slovenije, določene v
prvem odstavku 258.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
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. 111-65/02-0515
Ob-75700
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na gospodarskem oddelku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije,
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
b) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru;
c) 1prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičava 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 618/2002
Ob-75570
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno s 43. in 54. členom Statuta
Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 59/02) razpisuje delovno mesto
generalnega sekretarja/generalne
sekretarke Socialne zbornice Slovenije
za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Generalni sekratar/generalna sekretarka zbornice je vodstveni izvršilni organ zbornice s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter hkrati vodja strokovne službe,
odgovoren za izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog
zbornice.
Pogoji za razpisano delovno mesto so:
– dosežena izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– obvladanje dela z računalnikom,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v
zaprtih kuvertah, z oznako “Za razpis“, v 15
dneh po tej objavi, na Komisijo za volitve in
imenovanja Socialne zbornice Slovenije,
Zemljemerska 12, 1104 Ljubljana.
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije bo prijavljene kandidate/kandidatke o
izidu razpisa obvestil v 45 dneh po preteku
roka za prijavo na razpis.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 454
Ob-75586
OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4, 1411
Izlake razpisuje prosto delovno mesto:
učitelja razrednega pouka – na nedoločen čas s polnim delovnim časom. Nastop dela 1. 9. 2002.
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Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov šole. Kandidata bomo pisno obvestili
o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Ivana Kavčiča
Št. 289/02
Ob-75606
Osnovna šola Kozje razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja fizike in tehnične vzgoje krajši delovni čas,
– vzgojitelja predšolskih otrok - 2 delavca,
– pomočnika vzgojitelja predšolskih
otrok - 2 delavca.
Začetek dela 1. 9. 2002 - Delovno razmerje za določen čas. Kandidati morajo
izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in dokazila o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: Osnovna šola Kozje, Kozje 131,
3260 Kozje. Kandidate bomo obvestili o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Kozje
Ob-75671
Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3,
1270 Litija, razpisuje prosta delovna mesta:
– dveh učiteljev podaljšanjega bivanja, za določen čas s polnim delovnim časom, prednost imajo profesorji razrednega
pouka z opravljenimi moduli,
– učitelja razrednega pouka, z opravljenimi ali priznanimi moduli za poučevanje v
9-letni osnovni šoli, za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– učitelja zgodovine, z možnostjo poučevanja filozofije in retorike kot izbirnega
predmeta, za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– učitelja glasbe, za nedoločen čas s
polnim delovnim časom,
– učitelja kemije in biologije, za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom,
– učitelja angleškega jezika, za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu), s polnim delovnim časom,
– učitelja slovenskega jezika, za določen čas - nadomeščanje delavke med porodniškim dopustom (do decembra 2002) s
polnim delovnim časom.
Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili pošljite v roku 8 dni na naš naslov.
Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku!
Osnovna šola Gradec, Litija
Ob-75672
Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana objavlja naslednji
prosti delovni mesti:
1. profesorja tehnične vzgoje in gospodinjstva, za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom;
2. pedagoginjo, za določen čas 12 mesecev, s polovičnim delovnim časom.

Pričetek dela: 1. 9. 2002.
Od kandidatov pričakujemo 2-letne delovne izkušnje in osnovno računalniško
znanje.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, na naslov šole v 8 dneh po objavi.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Livada
Ob-75836
Šolski center Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Aškerčeva 1, objavlja
prosto delovno mesto učitelja matematike,
za določen čas, s skrajšanim delovnim
časom (nadomeščanje za čas bolezni).
Prijave z dokazili o izobrazbi po Zakonu
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pošljite v roku 8 dni na naš naslov.
Začetek dela: 1. 9. 2002.
Kanditati bodo obveščeni v zakonitem
roku.
Šolski center Ljubljana

Druge objave
Št. 2449

Ob-75825

Povabilo k oddaji ponudbe
za dobava električne energije v letu
2003 za bilančno podskupino, ki jo
tvorijo kupci na zaokroženih
gospodarskih kompleksih bivših
železarn Ravne, Štore in Jesenice.
Naročnik: Energetika Ravne, d.o.o., (koordinator bilančne podskupine omenjenih
kupcev), Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem.
1. Naslov naročnika: Energetika Ravne,
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, tel. 02/870-61-00, faks
02/870-61-06, kontaktna oseba: Jurij Bizjak, univ. dipl. inž. el., GSM: 041/682-397,
e-mail:jure.bizjak@siol.net.
2. Opis in obseg dobave električne energije: dobava električne energije v letu 2003
za bilančno podskupino, ki jo tvorijo kupci
na zaokroženih gospodarskih kompleksih
bivših železarn Ravne, Štore in Jesenice.
Čas dobave električne energije je od 1. 1.
2003 od 00. do 31. 12. 2003 do 24. ure.
Predvideti možnost dolgoročne oskrbe
družb z električno energijo (od 3 do 5 let).
3. Primopredajna mesta
Primopredajno mesto za prevzem električne energije se šteje primopredajno mesto na 110 kV nivoju:
Železarna Ravne
– 110 kV daljnovod HE Dravograd –CTP
Energetika Ravne v Energetiki Ravne,
– 110 kV daljnovod RTP Ravne – CTP
Energetika Ravne v Energetiki Ravne,
Železarna Jesenice
– 110 kV daljnovod Moste – Železarna v
HE Moste,
– 110 kV daljnovod Moste – Jeklarna v
HE Moste,
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– 110 kV daljnovod Okroglo – Jeklarna
1 v RTP Jeklarna,
– 110 kV daljnovod Okroglo – Jeklarna
2 v RTP Jeklarna;
Železarna Štore
– 110 kV daljnovod Lipa – Štore,
– 110 kV daljnovod Podlog – Lipa v RTP
Lipa,
– 110 kV daljnovod Selce – Lipa v RTP
Lipa.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
5. Datum začetka in konca dobave: začetek dobave: 1. 1. 2003 od 00. ure, konec dobave: 31. 12. 2003 do 24. ure.
6. Naslov službe in osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika Ravne,
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, dodatne inforamcije daje: Jurij
Bizjak, univ. dipl. inž. el., tel.
02/870-61-60, faks 02/870-61-06, e-mail: jure.bizjak@siol.net.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni
dan od 25. 8. 2002 od 8. do 12. ure na
pisno zahtevo ponudnika pa tudi po pošti.
7. Ponudbo je potrebno predložiti do 10. 9.
2002 do 12. ure. Ponudbo je potrebno poslati na naslov: Energetika Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, s
pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“.
Za veljavne ponudbe se bodo štele vse
ponudbe, ki bodo prispele na zgornji naslov
do 10. 9. 2002 do 12. ure.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 11. 9. 2002.
Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za
odpiranje, imenovana iz 6 članov kupcev

Št.

bilančne podskupine. Komisija bo o vodenju odpiranja ponudb vodila zapisnik in z
njim seznanila ponudnike. Podatki o ponujenih cenah bodo varovani kot zaupni podatki.
9. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki
so določeni v razpisni dokumentaciji.
10. Veljavnost ponudbe mora biti predvidoma 60 dni od izstavitve, predvideni datum odločitve je 30. 9. 2002.
11. Merila za ocenjevanje ponudb so:
– cena (C): maks. – 70 točk,
– reference in usposobljenost (R): maks.
– 15 točk,
– plačilni roki (P): maks. – 10 točk,
– zavarovanje plačil (Z): maks. – 5 točk.
Skupno število točk za posamezno ponudbo je:
Točke = C + R + P + Z
Najugodnejša je ponudba z največjim
številom točk.
12. Kriteriji, ki se upoštevajo pri ocenjevanju ponudbe:
12.1 Cena – C
Število točk, ki jih prinese cena, se določi po naslednji formuli:
(Glej formulo spodaj!)
– ponujena povprečna cena v ponudbi
je izračunana iz ponujenih cen posameznih
produktov, karakterističnega diagrama odjema in planiranih mesečnih količin za leto
2003 opredeljenih v 3. točki Razpisne dokumentacije EE/2003,
– karakteristični diagram odjema je podan kot priloga I razpisni dokumentaciji
EE/2003 z dne 25. 7. 2002.
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12.2 Usposobljenost in reference – R:
– polletno bilanco stanja na dan 30. 6.
2002 in izkaz uspeha za obdobje 1. 6.
2002 ter revidirano letno poročilo za preteklo leto – R1:
(Ocenjuje se bilančna struktura ter kazalci uspeha)
ustrezno – 10 točk,
neustrezno – 0 točk,
– največji porabniki, ki jih ponudnik trenutno oskrbuje in mesečna količina dobavljene energije - R2:
– Do 100 GWh/mesečno – 0 točk,
– Od vključno 100 do 500 – 3 točke,
– Od vključno 500 in več – 5 točk.
R = R1 + R2
12.3 Plačilni roki - P
– manj kot 25 dni – 0 točk,
– od vključno 25 dni do 30 dni – 2 točki,
– od vključno 30 dni do 35 dni – 4
točke,
– od vključno 35 dni do 40 dni – 6 točk,
– od vključno 40 dni do 45 dni – 8 točk,
– 45 dni in več – 10 točk.
12.4. Zavarovanje plačil – Z:
– enako kot v razpisni dokumentaciji – 5
točk,
– število menic manjše od 4 + bančna
garancija – 3 točke,
– bančna garancija – 0 točk.
14. Vzorčna pogodba je obvezni sestavni del ponudbe, ki jo pripravi ponudnik.
15. Naročnik ni obvezan skleniti pogodbe, če oceni, da pogoji zbranih ponudb
niso v skladu z razpisno dokumentacijo oziroma če oceni, da je ponudba neustrezna
(izrazito odstopanje od povprečnih cen za
jeklarsko industrijo v Evropski uniji, oziroma
nesprejemljivi pogoji dobave).

(2 x najnižja ponujena povprečna cena izmed vseh ponudb – Ponujena povprečna cena v ponudbi)
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- × 70 točk
Ponujena povprečna cena v ponudbi
Energetika Ravne, d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Št. 333-11-1/2002-31
Ob-75793
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.
111/01 in Ur. l. RS, št. 60-61/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01) naslednje rezultate razpisa:
GATT
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali drugih
klavničnih izdelkov
0210 11 - Meso, prašičje
Količina: 83 t Rok uvoza: 31. 12. 2002
Zap.št.

Naziv podjetja

Tarifna oznaka
(sit/t)

Ponujena cena
količina (t)

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

SALUMIS,d.o.o.
SALUMIS,d.o.o.
SALUMIS,d.o.o.
SALUMIS,d.o.o.
SALUMIS,d.o.o.
SALUMIS,d.o.o.
skupaj:

0210 11 31
0210 19 81
0210 11 31
0210 19 81
0210 11 31
0210 19 81

50.000 SIT
50.000 SIT
25.000 SIT
25.000 SIT
11.000 SIT
10.000 SIT

Zahtevana

Dodeljeno (t)

2
5
2
12
2
5
28

2
5
2
12
2
5
28
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GATT
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno
Količina: 1.555 t Rok uvoza: do 30. 9. 2002.
Zap.št.

Naziv podjetja

Tarifna oznaka
(sit/t)

Ponujena cena
količina (t)

1.

MESARIJA STRAŠEK,s.p.
skupaj:

0203 11 10

1.000 SIT

Zahtevana

Dodeljeno (t)

200
200

200
200

Zahtevana

Dodeljeno (t)

30
30

30
30

GATT
0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi
Količina: 50 t
Rok uvoza: 31. 12. 2002
Zap.št.

Naziv podjetja

Tarifna oznaka
(sit/t)

Ponujena cena
količina (t)

1.

DAR TRADE,d.o.o.
skupaj:

0405 10 11

50.000 SIT

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na žiro račun “Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije“ št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu
zneska za izdražbeno količino.
Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 333-11-1/2002-31
Ob-75796
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu
z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list
št. 111/01 in 60-61/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot,
ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01) naslednje rezultate razpisa
Evropska unija
Sir in skuta
0406 90- Sir, drug
Količina: 150 t Rok uvoza: 31. 12. 2002
Zap.št.

Naziv podjetja

Tarifna oznaka
(sit/t)

Ponujena cena
količina (t)

1.
2.
3.
4.
7.

MTK MARKETING,d.o.o.
MTK MARKETING,d.o.o.
MTK MARKETING,d.o.o.
MTK MARKETING,d.o.o.
LJUBLJANSKE MLEKARNE,d.d.
skupaj:

0406 90 23
0406 90 78
0406 90 23
0406 90 78
0406 90 33

70.000 SIT
70.000 SIT
60.000 SIT
60.000 SIT
60.000 SIT

Zahtevana

Dodeljeno (t)

40
40
40
40
13
173

40
40
40
17
13
150

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na žiro račun “Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije“ št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu
zneska za izdražbeno količino.
Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja
Št. 333-11-1/2002-31
Ob-75800
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu
z Uredbo o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA
(Uradni list 110/01 in št. 60-61/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot,
ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 107/01) naslednje rezultate razpisa
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CEFTA Slovaška
0406 SIr in skuta
Količina: 25 t

Št.
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Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap.št.

Naziv podjetja

Tarifna oznaka
(sit/t)

Ponujena cena
količina (t)

1.

DAR TRADE, d.o.o.
skupaj:

4069023

50.000 SIT

Zahtevana

Dodeljeno (t)

20

20
20

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na žiro račun “Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije“ št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu
zneska za izdražbeno količino.
Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 6422-48/02

Ob-75663

Javni poziv
za oddajo prošenj za kvalifikacijo
programskih upravljalcev mladinskih
centrov v RS za pridobitev sredstev za
investicijska dela, storitve in blago
manjše vrednosti
Naziv in sedež proračunskega uporabnika, ki poziva: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad Republike Slovenije za mladino, Ljubljana, Štefanova 1.
Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je ugotavljanje potreb po investicijskih vlaganjih v nujno obnovo, vzdrževanje in funkcionalno opremljanje
prostorov v uporabi izvajalcev dejavnosti
mladinskih centrov v Sloveniji, ki imajo v
letu 2002 z Uradom RS za mladino na podlagi izvedenega javnega razpisa sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju izvajanja dejavnosti mladinskega centra oziroma kluba.
Gre za posamična nujno potrebna dela
ali storitve oziroma nabavo blaga v zvezi z
objektom ali prostori, namenjenimi dejavnosti mladinskega centra, ki so manjše vrednosti in pomenijo zaključevanje del, so sestavni del sklopa nujno potrebnih del ali pa
so posamična obnovitvena oziroma vzdrževalna dela po zaključeni investiciji.
Posledica predložitve prošenj za kvalifikacijo programskih upravljalcev mladinskih
centrov, bo izdelava seznama posamičnih
prioritetnih nujno potrebnih vlaganj v objekt ali prostore namenjene dejavnosti mladinskega centra in kvalificiranih programskih upravljalcev mladinskih centrov v Sloveniji.
Posledica kvalifikacije bo tudi pripoznava sodelovanja lokalne skupnosti na naslednje načine:
– lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj je ustanoviteljica javnega zavoda, ki opravlja dejavnost mladinskega
centra kot osnovno dejavnost ali v obliki
notranje organizacijske enote s samostojnim nastopanjem v pravnem prometu;
– lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj kot lastnica prostorov, v katerih se izvaja dejavnost mladinskega centra,
daje svoje prostore v dolgoročno uporabo
izvajalcu po pogodbi oziroma je prenesla
objekt ali prostore v last izvajalcu;
– lokalna skupnost in izvajalec mladinskega centra sta sklenila posebno pogodbo
o skupnem nastopu pri izvajanju dejavnosti
mladiskega centra za območje lokalne skup-

nosti ali je takšno pogodbo sklenilo več lokalnih skupnosti.
Kvalifikaciji bo sledil poziv in s strani
Urada RS za mladino izdano pooblastilo
posamezni lokalni skupnosti ali eni izmed
več sodelujočih lokalnih skupnosti, h katerim s svojo dejavnostjo tangira programski
upravljalec mladinskega centra oziroma
ima z lokalno skupnostjo ali več lokalnimi
skupnostmi skupaj, sklenjeno pogodbo o
izvajanju dejavnosti mladinskega centra, za
izvedbo ustreznega postopka za oddajo
javnega naročila po Zakonu o javnih naročilih
Vrsta pravnega posla
Po izvedenem postopku pri zainteresirani lokalni skupnosti in po izbiri izvajalca del,
storitev oziroma dobavitelja blaga, ki jo komisijsko izvedeta Urad RS za mladino in
lokalna skupnost, bo sklenjena pogodba o
financiranju investicijskih del, storitev oziroma dobave blaga manjše vrednosti, ki jo
sklenejo Urad RS za mladino, lokalna skupnost, kvalificirani programski upravljalec
mladinskega centra in izvajalec del in storitev oziroma dobavitelj blaga.
Okvirna vrednost posamičnega naročila
investicijskih del ter blaga in storitev manjše
vrednosti
Na podlagi sklenjene pogodbe bo Urad
RS za mladino zagotovil okvirno 1,000.000
SIT za plačilo posamičnih enkratnih investicijskih del, storitev oziroma dobave blaga v okviru finančnega načrta, s katerim
razpolaga programski upravljalec mladinskega centra.
Skupna višina finančnih sredstev, ki bodo zagotovljena iz proračuna Urada RS za
mladino po sklenjenih posamičnih večstranskih pogodbah pa v nobenem primeru ne
bo presegla 8,000.000 SIT.
Predložitev prošenj za kvalifikacijo
Prošnjo poda programski upravljalec
mladinskega centra pisno in mora vsebovati
naslednje dokumente:
– zaprosilo za sodelovanje v postopku
kvalifikacije s prepoznavo potreb po investiciiskih vlaganjih in priporočilo lokalne skupnosti;
– natančni vsebinski in finančni načrt porabe proračunskih sredstev, ki jih pričakuje
programski upravljalec mladinskega centra
za manjša investicijska dela, storitve oziroma nabavo blaga manjše vrednosti, ki je
potrjen s strani lokalne skupnosti;
– izjava, da ima izvajalec pogodbo z
Uradom RS za mladino o izvajanju dejav-

nosti mladinskega centra, ki jo korektno
izvršuje;
– statusna dokazila programskega upravljalca dejavnosti mladinskega centra;
– kopijo pogodbe, ki jo ima programski
upravljalec sklenjeno z lokalno skupnostjo za
uporabi prostorov v lasti lokalne skupnosti
oziroma dokazilo o lastništvu prostorov, ki so
namenjeni dejavnosti mladinskega centra.
Naročnik bo sprejemel prošnje za kvalifikacijo najkasneje do 24. avgusta 2002, na
naslov Urad RS za mladino, Ljubljana, Štefanova 1 z oznako “prošnja za kvalifikacijo”.
Kvalifikacija programskih upravljalcev
mladinskih centrov bo odvisna od zagotovitve naslednjh pogojev:
a) proračunska sredstva Urada RS za
mladino bodo porabljena namensko za dejavnost mladinskega centra v lokalni skupnosti ali na področju sodelujočih lokalnih
skupnosti;
b) lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj in programski upravljalec mladinskega centra pogodbeno zagotavljajo sodelovanje pri izvajanju dejavnosti mladinskega centra;
c) programski upravljalec mladinskega
centra ima pripravljen vsebinski in finančni
načrt porabe finančnih sredstev za izvedbo
posamičnih investicijskih del, storitev ozrioma nabavo blaga za potrebe objekta ali prostorov namenjenih dejavnosti mladinskega
centra;
d) lokalna skupnost je sprejela in potrdila ta investicijski načrt;
e) lokalna skupnost v svojem proračunu
zagotavlja sredstva za mladinsko dejavnost;
f) lokalna skupnost izraža interes in je
sposobna zagotoviti izvedbo ustreznega postopka oddaje javnega naročila v skladu z
Zakonom o javnih naročilih;
g) lokalna skupnost mora Uradu RS za
mladino zagotoviti nadzor nad izvedbo tega
postopka izbire izvajalcev del in storitev;
h) posamezna investicijska dela in storitve so nujnega značaja, finančna sredstva
pa ni mogoče pridobiti na drug način.
Seznam kvalificiranih programskih upravljalcev mladinskega centra
Naročnik si pridržuje pravico sestaviti
seznam najnujnejših del po posameznih
programskih upravljalcih mladinskega centra, na tej podlagi pa kvalificirati izvajalce
dejavnosti mladinskega centra in lokalne
skupnosti, ki bodo sodelovale in s katerimi
bo sklenil zgoraj opredeljeno večstransko
pogodbo.
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Kriteriji za uvrstitev prošenj na seznam:
nujnost potrebnih del in storitev z vidika
poteka investicije in z vidika izvajanja dejavnosti mladinskega centra, ocena izvajana dejavnosti mladinskega centra po pogodbi sklenjeni z Uradom RS za mladino v
letu 2002, reference programskega upravljalca mladinskega centra, potrebna podpora lokalne skupnosti, mladinskih in drugih nevladnih organizacij v lokalni skupnosti in na področju več sodelujočih lokalnih
skupnosti.
Informacije
Dodatne informacije v zvezi s predložitvijo prošenj lahko izvajalci pridobijo v tajništvu
urada
na
telefonski
številki:
01/426-57-01 in na elektronskem naslovu: zorko.skvor@mszs.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za mladino
Št. 2245
Ob-75763
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in hladilnice,
b) kraj: Bistriške mesnine d.d. - v stečaju, Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4,
c) vrsta nepremičnin:
– hladilnica 146 m2, zmogljivost 102 toni, hlajenje - 25 °C,
– podno skladišče 278 m2.
Hladilnica in skladišče sta v eni zgradbi,
stoječi na parc. št. 452/12, številka zknj.
vl. 2338, k.o. Slovenska Bistrica in predstavljata 52/100 solastniškega deleža v
sklopu objektov družbe Bistriške mesnine
d.d. - v stečaju Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4.
d) nepremičnini v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve se odprodajata v celoti, po
sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Izhodiščna cena znaša 28,600.000
SIT. Cenitev nepremičnin je pripravil sodno
zapriseženi cenilec za gradbeništvo.
4. Nepremičnini bosta prodani ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O
izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8
dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
6. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
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šini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo
ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku
osmih dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 12. 9. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
hladilnice in podnega skladišča v Slovenski
Bistrici - ne odpiraj“.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiran žiro račun,
– sklep o registraciji v Republiki Sloveniji, ter pooblastilo osebi za zastopanje na
odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 9. 2002 ob 9. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2245
Ob-75764
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel.
01/589-73-00,
telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in rezervoarjev za jedilno olje,
b) kraj: Vir pri Domžalah, Sončna pot 2,
območje nekdanje gospodarske družbe Helios Oljarna Domžale d.o.o.
c) vrsta nepremičnin:
– 240 m2 podnega skladišča s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 2352, zknj.
vl. št. 4709 k.o. Domžale, kar predstavlja
85/1000 celotne parcele. Izhodiščna cena
je 9,247.286 SIT.
– 4 rezervoarji za jedilno olje z zmogljivostjo po 500 ton na parc. št. 1174/3,
zknj. vl. št. 4708, k.o. Domžale. Izhodiščna
cena je 7,007.520 SIT.
– 2 rezervoarja za jedilno olje z zmogljivostjo po 250 ton na parc. št. 2355, zknj.
vl. št. 4708, k.o. Domžale. Izhodiščna cena
je 1,280.220 SIT.
– 1 rezervoar za jedilno olje z zmogljivostjo 500 ton na parc. št. 2354, zknj. vl.
št. 4708, k.o. Domžale. Izhodiščna cena je
875.940 SIT.
– 1 rezervoar za jedilno olje z zmogljivostjo 50 ton na parc. št. 2353, zknj. vl. št.

4708, k.o. Domžale. Izhodiščna cena je
157.220 SIT.
d) nepremičnine se odprodajajo kot celota, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Cenitev objektov je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O
izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8
dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
6. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transsakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo
ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku
osem dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 12. 9. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup objektov v oljarni Vir pri Domžalah - ne
odpiraj“.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiran žiro račun,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 9. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2245
Ob-75765
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo silosov
za moko
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
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a) odprodaja silosov za moko,
b) kraj in vrsta objektov:
1. Pekarna Koper d.o.o., Bertoki, Pobeška c. 15, 2 plastična silosa z zmogljivostjo
po 50 ton. Izhodiščna cena je 690.000 SIT
(brez zemljišča).
2. Klasje Celje d.d., Pekarna Sevnica, Sevnica, Planinska c. nn, plastičen silos zmogljivosti 50 ton in 35 ton zmogljivosti v drugem
plastičnem silosu z zmogljivostjo 50 ton. Izhodiščna cena je 430.000 SIT (brez zemljišča).
3. Pekarna d.o.o. Postojna, Kolodvorska
5c, Postojna, 20 ton zmogljivosti v plastičnem silosu z zmogljivostjo 50 ton. Izhodiščna cena je 420.996 SIT (brez zemljišča).
4. Pekarna Kranj d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 5, plastičen silos zmogljivosti 50
ton in 17 ton zmogljivosti v drugem plastičnem silosu z zmogljivosjo 50 ton. Izhodiščna
cena je 484.100 SIT (brez zemljišča).
3. Cenitev silosov je pripravil sodno zapriseženi cenilec za gradbeno stroko.
4. Silosi se odprodajajo posamično ali v
celoti, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa
plača kupec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 01100-0001/02
Ob-75506
Pravila Sindikata delavcev Republiškega zavoda za zaposlovanje, območna enota Sevnica, ki so bila z odločbo št.
01100-0001/93-30 z dne 15. 12. 1993 vzeta v hrambo pri Občini Sevnica in vpisana v
evidenco pod zap. št. 30, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 141-33/2002-112
Ob-75748
Pravila sindikata MTT Tekstil d.o.o., Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 13. 12. 2000,
pod zaporedno številko 37, ki odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata Stupis, Sindikat
MTT Tekstil d.o.o. Maribor, so bila spremenjena in sprejeta na izredni seji sindikata, dne
26. 7. 2002, ko je bilo spremenjeno tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat tekstilne
in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije, Sindikat MTT Tekstil d.o.o., Maribor, skrajšano: Stupis, Sindikat MTT Tekstil d.o.o., Maribor, s sedežem sindikata v
Mariboru, Kraljeviča Marka ulica 19.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 33, z dne 31. 7. 2002.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 141-34/2002-112
Ob-75747
Pravila sindikata podjetja Pik Maribor,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 19. 12. 1996,
pod zaporedno številko 27, ki odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata tekstilne in usnjar-
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5. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno. O izboru
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
roka za predložitev ponudb. Razpisovalec
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji silosov, se šteje, da odstopa od pogodbe.
V tem primeru se varščina ne vrača.
7. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena varščina se všteje v kupnino.
8. Višina varščine: pred odpiranje ponudb
morajo ponudniki položiti varščino v višini
10% izhodiščne cene na transakcijski račun
pri
UJP
Urad
Ljubljana
št.
01100-6030230073. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osmih
dni, brez obresti.
9. Ogled silosov je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.

10. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 12. 9. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
silosov v (napišite kraj) ne odpiraj“.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega žiro računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje na odpiranju ponudb za pravne
osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 9. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi v VII. nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

sko predelovalne industrije Slovenije, Sindikat podjetja Pik d.d., Maribor, so bila spremenjena in sprejeta na izrednem občnem zboru sindikata, dne 28. 6. 2002, ko je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije, Sindikat podjetja Pik
d.d., Maribor, skrajšano: Stupis, Sindikat podjetja Pik d.d., Maribor, s sedežem sindikata
v Mariboru, Kraljeviča Marka ulica 5.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 34, z dne 1. 8. 2002.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

na upoštevnem proizvodnem trgu prodaje
čokolade v tablicah v Republiki Sloveniji s
tem, da je
a) družbam, s katerimi je sklenil pogodbe o prodaji proizvodov blagovnih znamk
družbe Kraft Foods (v nadaljevanju: distributerji), določil, katerim kupcem sme posamezen distributer prodajati, iz česar verjetno izhaja, da je Kraft Foods oviral konkurenco pri prodaji čokolade v tablicah znotraj
vsake izmed blagovnih znamk družbe Kraft
Foods na trgu Republike Slovenije;
b) distributerjem določil letne popuste
za prodajo proizvodov, ki temeljijo na doseganju letnih zastavljenih ciljev, in sicer letne
popuste za doseganje zastavljenih prodajnih ciljev za vsako posamezno blagovno
znamko in posebne letne popuste za doseganje zastavljenih prodajnih ciljev pri vseh
blagovnih znamkah, in druge popuste, ki
niso stroškovno utemeljeni, in sicer: posebne popuste za nekatere blagovne znamke,
promocijske popuste in popuste za naročilo
polnega tovornjaka blaga, s čimer je oviral
prodajo drugih blagovnih znamk čokolade v
tablicah na trgu Republike Slovenije;
c) distributerjem določil različne višine
popustov za enake kupljene količine in s
tem uporabljal neenake prodajne pogoje za
primerljive posle s posameznimi kupci
(distributerji).
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili 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

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3073-12/02-2
Ob-75567
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je 18. 7. 2002 proti podjetju Kraft Foods Österreich GmbH, Wienerbergstrasse 7, 1810, Dunaj, Avstrija
(v nadaljevanju: Kraft Foods) po uradni
dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK).
Verjetnost kršitve 10. člena ZPOmK izhaja iz določil v letnih pogodbah o prodaji
proizvodov blagovnih znamk družbe Kraft
Foods za leto 2001 oziroma 2002, ki jih je
družba Kraft Foods sklenila z družbami v
Republiki Sloveniji.
Iz določil v pogodbah verjetno izhaja, da
je Kraft Foods zlorabil prevladujoč položaj
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Objave gospodarskih
družb
Ob-75664
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družba
Hermes Plus, računalniški in merilni sistemi
d.d., Šlandrova 2, Ljubljana in direktor
družbe ICOS, računalniški inženiring in
svetovanje d.o.o., Šlandrova 2, Ljubljana,
objavljata obvestilo, da je bila Okrožnemu
sodišču v Ljubljani dne 2. 8. 2002 predložena
pogodba o poenostavljeni pripojitvi
družbe z omejeno odgovornostjo ICOS,
računalniški inženiring in svetovanje d.o.o.,
kot prevzete družbe k delniški družbi Hermes Plus, Računalniški in merilni sistemi
d.d., kot prevzemni družbi.
Delničarje oziroma družbenike obeh
družb uprava prevzemne družbe in direktor prevzete družbe opozarjata na njihove
pravice iz drugega do četrtega odstavka
516. člena in na pravico iz tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Hermes Plus d.d.
predsednik uprave
ICOS d.o.o.
direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 03-33/3
Ob-75707
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da je družba
Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina lastnik 28,898%
deleža družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14,
Koper.
CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo
in druge poslovne storitve,
Koper
Št. 03-33/3-2
Ob-75865
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da je družba Aegis, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana, lastnik
218.345 delnic družbe CPK, d.d., družbe
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14,
Koper.
CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo
in druge poslovne storitve
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-75569
Skladno z določili 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika zapisanega v notarskem
zapisu opr. št. SV 945/02 z dne 31. 7.
2002, direktorica družbe Černe Consulting,
d.o.o. Šišenska c. 46, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vl. št. 1/18536/00 in mat. št.
5620848, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
26,577.105 SIT se zmanjša za znesek
24,477.105 SIT, tako da znaša novi osnovni kapital po zmanjšanju 2,100.000 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Černe Consulting, d.o.o.,
Ljubljana
direktorica: Anka Černe
Ob-75675
Na podlagi 437. člena Zakona o gospodarskih družbah in ob smiselni uporabi
določila 454. člena Zakona o gospodarskih družbah poslovodja družbe Livarna
Ravne podjetje za proizvodnjo in prodajo
jeklolitin in modelov d.o.o, (v nadaljevanju:
Livarna Ravne d.o.o.), s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, ki je
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, št. vložka
1/09620/00, objavlja na seji skupščine
družbe Livarna Ravne d.o.o., z dne 16. 7.
1999 sprejeti

sklep
o znižanju osnovnega kapitala
od 134,485.503 SIT na 4,000.000 SIT.
Direktor družbe v skladu s 454. členom
ZGD pozivam upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala po navedenem sklepu. Družba
bo upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne bodo soglašali poravnala zahtvke
ali pa jim bo zagotovila ustrezno varščino.
Direktor Tomo Pavlič
Ob-75746
Edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Čistoča Gral Podjetje za čiščenje,
vzdrževanje in varovanje objektov, d.o.o., Trzin, Ljubljanska cesta 12f, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
številko registrskega vložka 1/30796/00 je
na skupščini dne 23. 7. 2002 sprejela
sklep
o znižanju osnovnega kapitala
od 46,491.000 SIT na 4,000.000 SIT.
Direktor družbe v skladu s 454. členom
ZGD pozivam upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala po navedenem sklepu. Družba
bo upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne bodo soglašali poravnala zahtevke ali pa jim bo zagotovila ustrezno varščino.
Čistoča Gral, d.o.o., Trzin
direktor: Franc Mušič

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Dopolnitev

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Livarna Ravne d.o.o.
Osnovni kapital družbe Livarna Ravne
d.o.o. se od dosedanjih 10,000.000 SIT
zmanjša za znesek 5,000.000 SIT, tako da
po izvršenem zmanjšanju osnovni kapital
družbe Livarna Ravne d.o.o. znaša
5,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi izstopa družbenikov SŽ-Armature
Muta, Ravne d.o.o., Kremljak Zvonka, Senica Kristijana, Porčnik Irene, Oto Ivana in
Krof Pavline iz družbe LIVARNA RAVNE
d.o.o.
Poslovodja družbe Livarna Ravne d.o.o.,
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe
Livarna Ravne d.o.o.

Ob-75791
V sklicu skupščine podjetja Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec d.d. objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67-69 z dne
2. 8. 2002 se dopolni besedilo:
Skupščina bo dne 2. 9. 2002 ob 13.
uri v prostorih gostilne Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec.
Predlog sklepa k drugi točki tako, da se
glasi: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.
Prečiščeno besedilo sprejme nadzorni svet družbe.
Predzadnji odstavek - Udeležba na skupščini tako, da se glasi: gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Uprava družbe
Gozdnega gospodarstva
Slovenj Gradec

Ob-75678
Družbenika družbe z omejeno odgovornostjo Oblikovina - Biro Line podjetje za
proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.,
Domžale, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko
registrskega vložka 1/19858/00 je na
skupščini dne 19. 6. 2002 sprejela

Ob-75605
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje sklicuje uprava
6. skupščino delničarjev
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje,
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ki bo dne 12. 9. 2002 ob 12. uri v jedilnici družbe, Savinjska cesta 31, Trbovlje 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 se izvoli Tomislav Kus.
Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: Martina Plevnik in Majda Vozelj.
Seji bo prisostvovala in sodelovala vabljena notarka, Marjana Kolenc – Rus.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2001, po 274. a čl. ZGD.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in razrešnici upravi ter
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 O celotnem bilančnem dobičku, ki
je ugotovljen na dan 31. 12. 2001 znaša
141,282.729,97 SIT, od katerega je dobiček leta 2001 17,959.071,49 SIT, ostalo
pa preneseni dobiček iz prejšnjih let, se
odloča v naslednjem poslovnem letu.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov v poslovnem letu 2001.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopnih izjav se odpokliče Božič
Dušana in Bolčina Alojza.
Imenuje se nova članica mag. Mojca Jazbinšek Volk in član mag. Peter Puhan. Mandat članoma traja do 22. 10. 2005.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002
se imenuje predlagana revizijska družba.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Tovarna pohištva Trbovlje d.d.
uprava družbe
Št. 44/02
Ob-75665
Uprava delniške družbe Rog, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Letališka 29,
sklicuje
3. skupščino družbe
Rog, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v torek, 17. 9. 2002 ob 9. uri, na
sedežu družbe Letališka 29 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov se imenuje predlagane kandidate.
2. Seznanitev s pismenim poročilom
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem popravnega sklepa o znižanji
osnovnega kapitala in o povečanju osnovnega kapitala z vložki.
Ugotovi se, da je skupščina družbe Rog
d.d., dne 6. 11. 2001 sprejela sklep št. Ad
4 in Ad 5 (vsebovan v notarskem zapisniku
notarja Jožeta Rožmana, št. SV 625/01),
po katerem je v postopku prisilne poravnave nad družbo poenostavljeno znižala kapital družbe iz 608,272.000 SIT na
66,627.000 SIT, in sicer zaradi delnega
pokrivanja prenesene izgube preteklih let.
Hkrati je skupščina povečala kapital družbe
za 900,000.000 SIT. Tako je znašal kapital
družbe 966,627.000 SIT.
Ker je pri pisanju tega sklepa prišlo do
računske napake pri znesku znižanega kapitala in pri številu nezdruženih delnic, se
navedena sklepa pravilno glasita:
Ad.4
Osnovni kapital družbe v višini
608,272.000 SIT se za namen delnega kritja prenesene čiste izgube preteklih let poenostavljeno zmanjša za 547,644.000 SIT,
tako da po zmanjšanju znaša 60,628.000
SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se v celotni višini 547,644.000 SIT uporabi za pokritje prenesene izgube preteklih let.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se obstoječih 10 delnic z nominalno vrednostjo po 1.000 SIT združi in oblikuje eno novo navadno delnico nominalne
vrednosti po 1.000 SIT. Na osnovi združitve
družba izda 60.628 novih navadnih delnic
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.
1991 delnic, ki zaradi zaokroževanja na
deset niso združene in razdeljene med delničarje se razveljavi in družba vzpostavi obveznost do delničarjev v višini 199.100 SIT,
ki se pokrije v breme učinkov izvedene prisilne poravnave.
Preostanek nepokrite prenesene izgube
preteklih let v višini 458,107.000 SIT se
pokrije v breme učinkov izvedene prisilne
poravnave.
Ad. 5
Izvede se povečanje osnovnega kapitala v višini 900,000.000 SIT.Povečanje se
izvede z izdajo novih delnic v nominalni
vrednosti 900,000.000 SIT. Delnice v skupnem številu 900.000 komadov z enakimi
lastnostmi, kot jih vsebuje statut družbe za
že izdane delnice, z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za eno delnico, prevzame
družba Skimar d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, katere plača tako, da na družbo cedira svojo denarno terjatev do družbe, ki
bo nastala s financiranjem proizvodnje
družbe med potekom prisilne poravnave v
višini 540,000.000 SIT. Prodajna cena
ene delnice znaša 600 SIT.
Tako znaša na novo določeni osnovni
kapital družbe 960,628.000 SIT in je razdeljen na 960.628 delnic.
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Rok za vpis novo izdanih delnic je tri
mesece po sprejetem sklepu skupščine.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Sklepi o poenostavljenem znižanju in povečanju osnovnega kapitala so veljavni pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani po opr. št. St 100/2001
izglasovana in pravnomčno potrjena.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi uskladi besedilo statuta družbe s
sklepi, sprejetimi na tej seji skupščine.
4. Sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti.
Predlog sklepa: izbriše se vsa dosedanja dejavnost družbe.
Družba opravlja po novem naslednje dejavnosti:
28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo
34.300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje
35.410 Proizvodnja motornih koles
35.420 Proizvodnja koles
35.430 Proizvodnja vozil za invalide
35.500 Proizvodnja drugih vozil
36.400 Proizvodnja športnih izdelkov
36.610 Proizvodnja bižuterije
36.620 Proizvodnja metel in krtač
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila
50.401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
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51.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 Druga trgovina na debelo
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.481 Trgovina na drobno s športno
opremo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
52.740 Druga popravila izdelkov široke
porabe
55.510 Dejavnost menz
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
74.820 Pakiranje
5. Sprejem novega statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se besedilo novega statuta družbe po predlogu uprave.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Rog
d.d., za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska hiša Constancia MT& D.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
skupščino.
Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
na sedežu uprave družbe najavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Skupščine je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo najmanj
15% osnovnega kapitala družbe.
V kolikor na prvem sklicu skupščine ne
bo dosežena potrebna večina za sklepanje,
se ponovni sklic skupščine opravi istega dne
ob 9.30, v istih prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Rog, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Tomi Šefman
Ob-75685
1. Uprava družbe v skladu z 283. členom
ZGD in 12. členom Statuta d.d., sklicuje
redno skupščino
družbe ISA Bled d.d.
za poslovno leto 2001, ki bo dne 16. 9.
2002 ob 18. uri, na sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska cesta 80.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske vertifikacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko vertifikacijsko komisijo ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2001.
2.10. Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2001.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2001
po sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se čisti dobiček za leto 2001
nerazporedi in gre na nerazporejeni čisti
dobiček.
2.13. Razrešitev nadzornega sveta.
2.14. Predlog sklepa: razrešijo se člani
nadzornega sveta pod točko 2.13.
2.15. Izvolitev nadzornega sveta družbe
v skladu s 14. členom Statuta družbe.
2.16. Predlog sklepa: skupščina sprejme izvolitev pod točko 2.15.
2.17. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo sami ali
pooblaščeni oziroma zakoniti zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD.

6. Pooblaščenci morjao oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino. Pooblastilo
mora biti overjeno pri notarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se
skupščina preloži za eno uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino
zastopanega kapitala.
ISA Bled d.d. Domžale
uprava
Ob-75670
Uprava delniške družbe Planika Kranj,
d.d., na podlagi 283. člena ZGD in 44. člena statuta družbe, sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. 9. 2002 ob 13.
uri, na sedežu delniške družbe v Kranju,
Savska loka 21, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvolijo delovna telesa skupščine, in sicer predsednika skupščine ter dva preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila Planike
Kranj, d.d., za poslovno leto 2001, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeli razrešnico.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 289,071.227,64 SIT, na podlagi
228. člena Zakona o gospodarskih družbah
razporedi v druge rezerve.
4. Preklic sprememb statuta po sklepu
št. 5 iz 5. seje skupščine Planike Kranj,
d.d., ki se je vršila dne 10. 9. 2001.
Predlog sklepa št. 4: skupščina s tem
sklepom preklicuje sklep št. 5 5. seje skupščine Planike Kranj, d.d., ki je bila dne 10. 9.
2001, glede vseh sprememb statuta.
5. Spremembe Statuta Planike Kranj,
d.d.
5.1. Sprememba II. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj (dejavnost).
Predlog sklepa št. 5: statut družbe se
spremeni na naslednji način: zaradi uskladitve z veljavno standardno klasifikacijo se iz
statuta izbrišejo naslednje dejavnosti:
G 52.74 Druga popravila d.n.
K 74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
L 75.252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo
K 72.40 Dejavnosti povezave s podatkovnimi bazami
H 55.51 Storitve menz
K 74.84 Druge poslovne dejavnosti
O 93.05 Druge storitvene dejavnosti
G 51.14 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme
G 51.55 Trgovina na drobno s kemičnimi proizvodi
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G 51.70 Druga trgovina na debelo
G 51.18 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, delov za obutev kolen gornjikov, notranjikov, podplatov,
pet, opetnikov
Vpišejo se naslednje dejavnosti:
G 52.74 Druga popravila izdelkov široke
porabe
K 74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
L 75.25 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
K 72.40 Omrežne podatkovne storitve
H 55.51 Dejavnost menz
K 74.87 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O 93.05 Druge osebne storitve
G 51.14 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G 52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G 51.90 Druga trgovina na debelo
G 51.18 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
5.2. Sprememba IV. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 6: izbriše se 9. člen
statuta. Nov 9. člen statuta se glasi: skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital
poveča s preoblikovanjem drugih postavk
lastnega kapitala v osnovni kapital.
5.3. Sprememb VI. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 7: izbrišeta se prvi in
tretji odstavek 17. člena statuta. Nov prvi
odstavek 17. člena statuta se glasi: Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital
poveča s preoblikovanjem drugih postavk
lastnega kapitala v osnovni kapital.
5.4. Sprememba X. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 8: izbriše se 25. člen
statuta. Nov 25. člen statuta se glasi: Uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti
družbe, zlasti pa izvaja sprejeto poslovno
politiko družbe. Uprava opravlja vse posle,
za katere ni v zakonu ali statutu določeno,
da so v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta. Uprava ima do skupščine naslednje dolžnosti:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
– izvršuje sklepe, ki jih sprejema skupščina.
Uprava poroča nadzornemu svetu o:
– načrtovani poslovni politiki,
– donosnosti poslovanja,
– poteku poslov, še posebno o prometu
in finančnem stanju družbe,
– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
– o drugih vprašanjih, za katera to zahteva nadzorni svet.
Uprava sprejema vse akte družbe, razen
tistih, ki so po zakonu ali tem statutu v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta.
Uprava lahko le s predhodnim soglasjem
nadzornega sveta sklepa naslednje posle:
– odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin družbe, če pogodbena vrednost ali
ocenjena poštena tržna vrednost presega
500.000 EUR,

– izdajanje jamstev in zadolževanje
družbe, ki ima za posledico povečanje neto
dolga družbe v vrednosti nad 2,000.000
EUR,
– odtujevanje ali obremenjevanje poslovnih deležev ali delnic odvisnih družb Planike
d.d., Kranj, ali njihovo statusno spreminjanje,
– pridobivanje, odtujevanje ali obremenjevanje poslovnih deležev ali delnic drugih
podjetij oziroma ustanavljanje novih družb.
5.5. Sprememba X. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 9: izbriše se 26. člen
statuta. Nov 26. člen statuta se glasi: Vsak
član uprave ima en glas. Uprava sprejema
odločitve z večino glasov vseh članov uprave. Pri neodločenem izidu glasovanja odloča glas predsednika uprave. Predsednik
uprave zastopa družbo posamično, ostali
člani pa skupno s predsednikom.
5.6. Sprememba X. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 10: izbriše se 28. člen
statuta.
5.7. Sprememba XI. poglavja Statuta Planika Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 11: izbriše se drugi
odstavek 30. člena statuta. Novi drugi odstavek 30. člena statuta se glasi: Član nadzornega sveta ne more biti:
– član uprave,
– član uprave od družbe odvisne družbe,
– član uprave druge kapitalske družbe,
v katere nadzornem svetu je član uprave te
družbe,
– oseba, ki po zakonu ne more biti član
uprave,
– član nadzornega sveta že v petih
družbah.
5.8. Sprememba XI. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 12: izbriše se 36. člen
statuta. Nov 36. člen statuta se glasi: Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotnih najmanj 6
članov, in sicer najmanj 3 člani predstavnikov
kapitala in najmanj 3 člani predstavnikov delavcev. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta
je potrebna večina oddanih glasov. V primeru
neodločenega glasovanja nadzornega sveta,
glas predsednika velja za dva.
5.9. Sprememba XI. poglavja Statuta Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 13: izbriše se 41. člen
statuta. Nov 41. člen statuta se glasi: Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah
družbe na skupščini. Skupščina odloča o:
– sprejemu letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– imenovanju revizorja,
– drugih zadevah, če tako v skladu z
zakonom določa statut oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni
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svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.
5.10. Sprememba XII. poglavja Statuta
Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 14: izbriše se 48. člen
statuta. Nov 48. člen statuta se glasi: Poslovno leto je koledarsko leto. Uprava mora
revidirano letno poročilo oziroma revidirano
konsolidirano letno poročilo predložiti nadzornemu svetu, skupaj z revizijskim poročilom, najkasneje v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila.
Nadzorni svet mora v enem mesecu od
predložitve letnega poročila svoje poročilo
izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok,
ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če
nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila
ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil.
Skupaj z letnim poročilom mora uprava
posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.
5.11. Sprememba XII. Poglavja statuta
Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 15: za 49. člen statuta se dodata nova 49.a in 49.b člena. Novi
49.a člen statuta se glasi: Družba oblikuje
statutarne rezerve v višini 20% osnovnega
kapitala. Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da se 80% celotnega čistega dobička,
ki ostane po uporabi za namene, določene
v zakonu, uporabi za oblikovanje statutarnih
rezerv, dokler le-te ne dosežejo višine, določene v prvem odstavku te točke. Statutarne rezerve se uporabijo za enake namene
kot druge rezerve.
Novi 49.b člen statuta se glasi: Skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička
odloči, da se del bilančnega dobička uporabi za:
– druge rezerve iz dobička,
– da se ne razdeli med delničarje (preneseni dobiček),
– da se izplača delničarjem v obliki dividende,
– za izplačilo nagrade predsedniku in
članom uprave, predsedniku in članom nadzornega sveta, vodilnim delavcem, inovatorjem in drugim zaposlenim.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi tri dni pred zasedanjem
skupščine, ki obravnava letno poročilo in
sklepa o uporabi bilančnega dobička.
5.12. Sprememba XVI. poglavja Statuta
Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 16: V 53. členu statuta se višina 500 DEM nadomesti z 255,65
EUR in višina 800 DEM s 409 EUR.
5.13. Sprememba XVI. poglavja Statuta
Planike Kranj, d.d., Savska loka 21, Kranj.
Predlog sklepa št. 17: izbriše se 2. odstavek 55. člena statuta.
6. Seznanitev skupščine z novo imenovanima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa št. 18: skupščina se seznani s ponovnim imenovanjem Tatjane Vidic
in Stanislava Hozjana za člana nadzornega
sveta – predstavnika delavcev za mandatno
dobo 4 let.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
Planike Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 19: ker dosedanjemu
članu nadzornega sveta Milivoju Samarju
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mandat poteče dne 14. 1. 2003, skupščina z dnem 15. 1. 2003 ponovno imenuje
na predlog SKB banke Milivoja Samarja za
člana nadzornega sveta za naslednji mandat 4 let.
Ker dosedanjemu članu nadzornega sveta Damirju Cibicu mandat poteče dne 15. 6.
2003, skupščina z dnem 16. 6. 2003 imenuje na predlog Republike Slovenije novega člana nadzornega sveta za mandat 4 let.
8. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto
2002.
Predlog sklepa št. 20: skupščina za poslovno leto 2002 za revidiranje poslovnih
izkazov
imenuje
revizijsko
hišo
PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko
za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo
pooblasti s pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe najkasneje do
vključno 6. 9. 2002.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
prijavi svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje do vključno 6. 9. 2002,
sicer delničar izgubi pravico do udeležbe
na skupščini.
Gradivo, vključno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta za 6. sejo
skupščine, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Planika Kranj, d.d.
uprava družbe
predsednik uprave
Milan Bajželj
Ob-75719
Uprava družbe v skladu z določili 284. in
285. člena Zakona o gospodarskih družbah
in v skladu z določili poglavja VI. statuta
družbe ter upoštevajoč podano pisno zahtevo za takojšen sklic skupščine, ki jo je
podal delničar družbe JELEN d.d., ELEKTRO JEZERNIK, Vlado Jezernik s.p., Ravne 103 c, Šoštanj, ki je imetnik 10.477
navadnih imenskih delnic družbe, kar predstavlja 15,45% vseh delnic družbe JELEN
d.d., sklicuje
2. IZREDNO SEJO SKUPŠČINE
DRUŽBE JELEN d.d.,
ki bo v sredo, 11. septembra 2002 ob
9.00 uri, v prostorih sejne sobe družbe JELEN d.d., Mestni trg 2, 3210 Slovenske
Konjice (graščina Trebnik).
V skladu s podano zahtevo manjšinskega delničarja je za 2. izredno sejo skupščine predlagan naslednji dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvolijo organi skupščine
in sicer: za predsednico skupščine se ime-
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nuje Nevena Tea Gorjup ter verifikacijska
komisija v sestavi: Jerica REPNIK kot predsednica in Simona JUHART PETRIČ ter Drago PLANKL kot člana. Seji prisostvuje vabljen notar Andrej ŠOEMEN iz Ptuja.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2001
v skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD.
Predlog sklepa:
Skupščina vzame na znanje letno poročilo družbe za poslovno leto 2001, katerega sestavni del so revidirani računovodski
izkazi družbe za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
Skupščina, na podlagi razprave, odloči
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2001.
4. Na predlog delničarja ELEKTRO JEZERNIK, Vlado JEZERNIK s.p. imenovanje
posebnega revizorja v skladu z določili
67. člena Zakona o prevzemih zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih poslovanja.
Predlog sklepa:
Na predlog delničarja ELEKTRO JEZERNIK, Vlado JEZERNIK s.p. se za posebnega revizorja v smislu 67. člena Zakona o
prevzemih imenuje revizijska družba EBIT
d.o.o. iz Velenja, ki bo preverila vodenje
posameznih poslov družbe v zadnjih petih
letih poslovanja.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2002 imenuje skupščina revizijsko družbo REVIZIJA – družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Gregorčičeva 29 b, 2000
Maribor.
6. Odstop članov nadzornega sveta
družbe in imenovanje novih.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da na podlagi pisnih odstopnih izjav preneha mandat članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev, in sicer: Majdi OPLOTNIK in Viliju
BEZENŠKU.
Za nove člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev se na predlog delničarja ELEKTRO JEZERNIK, Vlado JEZERNIK
s.p. za mandatno dobo 4 (štirih) let z dnem
izvedbe skupščine imenujeta:
Anton SAVSKI
Vlado JEZERNIK
7. Obravnava informacije uprave družbe
o poslovanju družbe za obdobje 1. 1. 2002
do 30. 6. 2002 ter predloga sanacijskega
programa družbe, ki ga predloži uprava,
odloči o zaupnici upravi družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina na podlagi obravnave pisne
informacije uprave družbe o poslovanju
družbe za obdobje 1. 1. 2002 do 30. 6.
2002 ter predloga sanacijskega programa
družbe odloči o zaupnici upravi družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tako, da jo družba

prejme najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava se naslovi na upravo
družbe JELEN d.d., Mestni trg 2, 3210 Slovenske Konjice.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj trideset minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje: letno poročilo o poslovanju za
leto 2001, revidirane računovodske izkaze
družbe, informacijo o poslovanju družbe za
obdobje januar – junij 2002, predlog sanacijskega načrta družbe, je na vpogled delničarjem v informativni pisarni na sedežu
družbe JELEN d.d., Mestni trg 2, 3210 Slovenske Konjice, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
JELEN d.d.
Uprava – direktor
Franc TOMAŽIČ
Št. 25
Ob-75744
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d., Šempeter
pri Gorici, sklicuje uprava
6. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v ponedeljek, dne 9. 9. 2002, ob
13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se predlagani organi skupščine: za
predsednika skupščine se izvoli Bojana Durnika, za preštevalca glasov pa Eriko Grča in
in Nevo Kavčič.
Skupščinski zapisnik vodi notarka Nadija Jablanšček Šuler.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 2001 z
revizorskim poročilom Revizijske družbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Podboršek, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, v predloženem besedilu.
3. Pokrivanje izgube za leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovljena čista izguba družbe v poslovnem letu 2001, v višini 14,634.000 SIT,
se pokrije v breme rezerv družbe na dan
30. 9. 2002.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu s 282/a členom
ZGD podeli skupščina upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za poslovno leto 2002 se imenuje revizorja Revizijska družba Podboršek d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo pisno pred pričetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo pisno najaviti upravi družbe najmanj 3
dni pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.,
Šempeter pri Gorici
uprava – direktor
Ivan Vodopivec, univ. dipl. inž.

Nasprotni predlog
Ob-75715
Na podlagi 66. člena ZTVP, objavljamo
nasprotni predlog
delničarke Horvat Magdalene, na predlog sklepa 3. točke dnevnega reda skupščine Intes Mlin in testenine d.d., Meljska cesta 19, Maribor, objavljenem dne
26. 7. 2002 v Uradnem listu RS.
Nasprotni predlog sklepa se glasi:
“Skupščina ne odobri soglasja k dne
18. 7. 2002 sklenjeni pogodbi o pripojitvi
družbe Žito Mlini d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154, k družbi Intes Mlin in testenine
d.d. Maribor, Meljska cesta 19, z vsebino
kot izhaja iz sklenjene pogodbe, ki jo je
pregledal pripojitveni revizor.“
Intes Mlin in testenine, d.d., Maribor
direktor
Klenovšek Janez

Ob-75766
Na podlagi XXIX. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, delničar
družba MMB d.o.o., Dunajska 51, 1000
Ljubljana, ki je lastnik 24.956 delnic, kar
pomeni 32,11% celotne emisije delnic
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
podaja
nasprotni in dopolnilni predlog
dnevnega reda.
Delničar glede na odstotek delnic, katerih imetnik je in presega 20% kapitala
družbe zahteva, da se o njegovem predlogu, kot sledi iz nadaljevanja, sklepa pred
predlogom sklepov uprave in nadzornega
sveta 4. redne skupščine družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d. Ribčev laz
50, Bohinjsko jezero, sklicane za v četrtek, dne 29. 8. 2002 ob 10. uri v prostorih
hotela Zlatorog, Ukanc 64, Bohinjsko jezero in objavljene v časopisu Delo dne 26. 7.
2002, s katerim bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in nadzornega sveta v skladu s prvim odstavkom, 288. člena Zakona
o gospodarskih družbah in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegove nasprotne in dopolnilne predloge
kot sledi:
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Gorazd B. Južina.
Za nadzornike glasovanja se izvolijo Marjana Cesar, Ljudmila Šivic in Helena Zalokar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar g. Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2001 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu 2001.
3. Izplačilo sejnin za dodatno opravljeno
delo.
Predlog sklepa: za dodatno opravljeno
delo v leto 2001 se predsedniku nadzornega sveta dodatno izplačajo še tri sejnine,
članom nadzornega sveta se dodatno izplača še ena sejnina.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Plus revizija, d.o.o. Bežigrad 1, Ljubljana.
5. Predlog sprememb statuta družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Odpoklic in razrešitev vseh članov
nadzornega sveta delniške družbe Alpinum,
Turistično podjetje, d.d.
Predlog sklepa: odpokličejo in razrešijo
se vsi člani nadzornega sveta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d. in
sicer Tadeja Čelar, Zvonko Šuler, Zoran Trojar, Alenka Tomšič ter Marjan Odar in Mirko
Sodja.
7. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa: z dnem 29. 8. 2002 se
za člana nadzornega sveta družbe za obdobje 4 let izvolita Marko Weber in Aleš
Božič.
8. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
8.1. Ugotovi se, da je ves osnovni kapital družbe vplačan.
8.2. Za nadaljnji razvoj družbe je potrebno povečati osnovni kapital z izdajo novih
delnic.
8.3. Spremeni se statut družbe tako, da
se za VI.E. člen doda novi VI.F. člen, ki se
glasi:
“Uprava se pooblasti za najdlje 5 let po
vpisu te spremembe statuta v sodni register, da se dosedanji osnovni kapital družbe
iz 776,850.000 SIT poveča do nominalnega zneska 1,165.270.000 SIT z izdajo novih navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti 388,420.000 SIT. Z namenom povečanja osnovnega kapitala družba izda
38.842 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT ena delnica za vložke, ki
so lahko denarni, stvarni ali stvarni prevzem.
Najnižji znesek, ki mora biti vplačan za eno
delnico je 10.000 SIT. Delnice se izdajo v
nematerializirani obliki. V celoti se izključi
prednostna pravica obstoječih delničarjev
do vpisa zgoraj navedenih 38.842 novoizdanih navadnih delnic.
Skupščina pooblašča upravo družbe za
samostojni izbor strateškega partnerja kateremu, oziroma katerim, če jih je več, se
ponudi vplačilo novoizdanih delnic na podlagi odobrenega kapitala v skladu s točko
8.3. tega sklepa.“
9. Pooblastilo nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
skladno s sprejetimi sklepi in izrecno za
spremembo oziroma dopolnitve statuta
družbe glede sprejetega sklepa pod tč. 8
ob izvedenem povečanju kapitala iz naslova
odobrenega kapitala.
MMB, svetovanje in upravljanje d.o.o.,
Ljubljana

Razširitev dnevnega reda
Ob-75907
Pivovarna Union d.d., 1000 Ljubljana, Pivovarniška ul. 2, na zahtevo delničarja Interbrew Central European Holding
B.V., uprava Pivovarne Union d.d.,
razširja dnevni red skupščine,
sklicane za 2. 9. 2002, s 3. točko, ki se
glasi:
3. Povečanje kapitala in izdaja delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se poveča za
850,000.000 SIT, tako da po povečanju
znaša 5.361,140.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic, ki se vplačajo v
gotovini, tako da emisijska vrednost povečanja kapitala znaša 7.650,000.000 SIT.
3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
K vpisu in vplačilu novih delnic, ki se izdajo
za izvedbo povečanja kapitala, se povabi
Interbrew Central European Holding B.V.
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4. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register se izda 85.000 novih
delnic z nominalno vrednostjo ene delnice
10.000 SIT, kot sledi:
a) izdajatelj delnic: Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška 2, Ljubljana;
b) novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe. Novo izdane delnice so prosto
prenosljive;
c) skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 850,000.000 SIT. Skupna emisijska
vrednost
celotne
izdaje
je
7.650,000.000 SIT. Emisijska vrednost
ene novo izdane delnice je 90.000 SIT;
d) družba ni izdala delnic brez glasovalne pravice;
e) novo izdane delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD;
f) novo izdane delnice so udeležene v
dobičku Družbe doseženem v celotnem poslovnem letu, v katerem je ta sklep sprejet;
g) dividende bodo izplačane v roku 60
dni po sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička, razen če ne bo skupščina
družbe sklenila drugače;
h) delnice se vpišejo v prostorih na naslovu družbe v roku 15 dni po sprejemu
tega sklepa. Vpis postane veljaven z dnem
pravnomočnosti vpisa tega sklepa v sodni
register ter z dnem vplačila delnic;
i) delnice se vplačajo v gotovini v roku
15 dni po tem, ko uprava obvesti vpisnika,
da je postal vpis tega sklepa v sodni register
pravnomočen;
j) v primeru, da v roku 6 mesecev po
dnevu, ko postane vpis novih delnic veljaven, povečanje kapitala ni registrirano v sodnem registru, se bo vpis novo izdanih delnic štel za nezavezujočega in bo vpisnik
pridobil pravico zahtevati vračilo zneska
vplačanega za nove delnice;
k) registracija tega sklepa ter izdaja delnic z vpisom v KDD bo objavljena v Uradnem listu RS;
l) delnice se izročijo vpisniku z vpisom
delnic na njegov račun pri KDD v skladu z
nalogom družbe za izdajo delnic;
m) vpisnik ima prednostno pravico ob
izdaji novih delnic izdajateja, razen če skupščina družbe s predpisano večino odloči
drugače.
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-75900
Dopolnitev dnevnega reda
za 5. skupščino Trio, d.d., Tržič
V sklicu skupščine družbe Trio d.d., Tržič, Mlaka 10, Tržič, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 69 z dne 2. 8. 2002 se za
5. točko dnevnega reda doda nova 6. točka, ki se glasi:
6. Predstavitev letnega revidiranega poslovnega poročila za leto 2001, pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2001 in podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
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Prejšnja 6. točka dnevnega reda se spremeni v 7. točko in se dopolni tako, da se
glasi:
7. Bilančni dobiček iz leta 2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v višini 31,424.634,64 SIT
ostane neuporabljen.
Prejšnja 7. točka dnevnega reda se spremeni v 8. točko dnevnega reda z vsebino,
ki je bila že objavljena.
Trio Tržič d.d.,
uprava
Ferdo Meglič, univ. dipl. ek.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 20/98
S-75520
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
20/98 dne 24. 7. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Elma, Tovarna
gospodinjskih aparatov d.d. – v stečaju, Cesta 24. junija 23, Ljubljana – Črnuče.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2002
St 194/2000
S-75522
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
194/2000 dne 25. 7. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom IMP Intra,
podjetje za zastopanje, inženiring in trgovino d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2002
St 1/2002
S-75523
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom United Eagles d.o.o., Vodovodna
30, Maribor se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta skep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2002
St 20/2002-56
S-75524
S sklepom tega sodišča opr. št. St
20/2002 z dne 16. 7. 2002 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom PMD
Golob Trgovina in storitve v lesarstvu in
gradbeništvu d.o.o., Zgornja Velka 94/b,
Zgornja Velka.
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede, in sicer:

1. razred – terjatve upnikov dobaviteljev
in ostalih nezavarovanih upnikov, ki se poplačajo v višini 80% ugotovljenih terjatev
brez obresti, a se na dan 14. 4. 2002 preračunajo v EUR, na dan izplačila pa nazaj v
tolarje, oboje po srednjem tečaju Banke Slovenije, v roku 4 let od pravnomočnosti
sklepa o prisilni poravnavi;
2. razred – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni;
3. razred – terjatve izločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni;
4. razred – terjatve iz II. odstavka
160. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99, ZPPSL), za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2002
ST 130/2002
S-75601
To sodišče je s sklepom z dne 17. 7.
2002 pod opr. št. St 130/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
GRADMONT d.o.o., Vošnjakova 5, Ljubljana, matična številka 5985978, šifra dejavnosti 45.210.
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 oklica v Uradnem listu priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi oklica v
Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.
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 (17. 7.
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 mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– PUGT Lotus d.o.o., Skopje, Makedonija,
– RS Ministrstvo za finance, Ljubljana,
– NLB d.d., Ljubljana,
– Nastor d.o.o., Ljubljana,
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– Tihomir Batkovski – predstavnik delavcev, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 17. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2002
St 143/2002
S-75622
To sodišče je s sklepom z dne 24. 7.
2002 pod opr. št. St 143/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ININI d.o.o., Bravničarejva 11, Ljubljana, matična številka 5541441, šifra dejavnosti 19.200.
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 oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
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. 7.
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 Marina Pilej iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Pigal d.o.o., Nova Gorica,
– Eurošped 2001 d.o.o., Škofja Loka,
– Šped Impex d.o.o., Miren,
– Osikro, Lamovšek Ciril s.p., Ljubljana,
– Perme Ana – predstavnica delavcev,
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 24. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2002
St 70/2002
S-75623
To sodišče je s sklepom opr. št. St
70/2002 z dne 1. 8. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Interdom d.o.o., Partizanska 3-5, Maribor,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
1. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
2. Svea lesna industrija d.d., C. 20. julija
23, Zagorje ob Savi,
3. Alples industrija pohištva d.d., Češnjica 48/b, Železniki,
4. Slikar d.d., Maribor, Prešernova
26/a, Maribor,
5. Slavica Kirijakopulos, delavska zastopnica.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Majda Jaki, Bezenškova 74, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 294/2002
IZ-14084
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 294/2002 z dne 21. 6.
2002, je bilo stanovanje št. 21, v skupni
izmeri 75,30 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Jaka Platiše 9,
Kranj, stoječe na parc. št. 208/1, k.o. Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta
ga zastavna dolžnika Robert Šuštar, roj.
20. 7. 1970 in Tatjana Šuštar, roj. 12. 1.
1971, oba cesta Jake Platiše 9, Kranj, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
20. 7. 1995, ki sta jo sklenila z Janezom
Keršmancem, Ul. Jaka Platiše 9, Kranj, na
naroku dne 4. 7. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 107493001 z dne 4. 6. 2002, v
višini 25.455 EUR s pripadki, v korist upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2002
In 25/2002
IZ-15117
V izvršilni zadevi upnice Olge Doma, Lendavske Gorice 103/a, ki jo zastopa odvetnik Dejan Rituper iz Lendave, proti dolžnici
Rozaliji Biro, Kapca 6, zaradi plačila 2.125
DEM s pp v tolarski protivrednosti (sp. vr.
243.370 SIT), je Okrajno sodišče v Lendavi
na naroku za opravo rubeža nepremičnine,
dne 19. 6. 2002 sklenilo:
stanovanje v izmeri 66,60 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Mlinska ulica 10 v Lendavi, stanovanjski blok pa stoji na parc. št. 4301, pri
vl. št. 2466, k.o. Lendava, je zarubljeno v
korist upnice, do višine terjatve 243.370
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 5. 7. 2002
In 2001/00913
IZ-15078
In 2001/01665
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 13. 9. 2001, opr.
št. In 2001/00913, je bil dne 17. 4. 2002
opravljen rubež v korist upnice SZ Emona,
z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, stanovanje št.
11, na naslovu Pokopališka 13 v Ljubljani,
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ki je last dolžnika Kovačevič Savana, Pokopališka 13, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima
pomen zaznambe izvršbe, hkrati s pristopno zadevo opr. št. In 01/01655.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002
Z 2002/01124
IZ-15102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01124 z dne 10. 7.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 1, v
izmeri 37,28 m2, v pritličju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Skopska 3, s pripadajočim
kletnim prostorom ter solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah in funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
251-3629/93-DU z dne 1. 6. 1993, sklenjene med prodajalcem Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana ter kupkama Marijo Glavina in Milico Glavina ter na podlagi sklepa Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 748/99-6 o
dedovanju po pok. Mariji Glavina z dne
21. 3. 2000 z dnem 10. 7. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 31.065
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002
Z 02/00058
IZ-10368
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00058, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 11, v
izmeri 49,41 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjske hiše Dobja vas 124, Ravne na
Koroškem, stoječe na parc. št. 220/4 (prej
parc. št. 150), pripisane pri vložku št. 94,
k.o. Dobja vas, skupaj s pripadajočim deležem skupnih prostorov ter delov in naprav,
ki je last dolžnika Nazmija Hotija, Leška c.
13/a, Mežica, na podlagi menjalne pogodbe z dne 23. 8. 2000, sklenjene med Hoti
Nazmijem in Sahiti Ahmetom, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, r.z.zo.j., Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.000 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 6. 2002
Z 2002/00082
IZ-15065
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00082, ki ga je dne 18. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena zastavna pravica na enosobnem stanovanju št. 15, ki se nahaja v IV.
nadstropju, v stanovanjski zgradbi na naslovu Frankovo naselje 177, Škofja Loka, v
površini 40,35 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču, vpisanem v k.o. Stari dvor. Stanovanje je last
prvega dolžnika Edisa Ibrahimagića, Frankovo naselje 172, Škofja Loka in zastaviteljice Sonje Marolt, Travniška ul. 5, Vrhnika,
vsakega do ene polovice, vse v korist upni-
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ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,400.000 SIT s pp in v znesku
1,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 18. 7. 2002
Z 2002/00159
IZ-15074
Na podlagi sklepa opr. št. 0001 Z
2002/00159, ki ga je dne 18. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 13, s pripadajočo kletjo, vse v skupni izmeri 72,20 m2,
ki se nahaja na podsrešju stanovanjske hiše
na naslovu Naselje Aleša Kaple 8b, Hrastnik, in prepovedjo odtujitve in obremenitve razen v korist upnice, ki je last dolžnice
Ksenije Šmit, Trg Franca Kozarja 16a, Hrastnik, do 1/2 in dolžnika Branka Šmita, Trg
Franca Kozarja 16a, Hrastnik, do 1/2, zastavna pravica v korist upnice Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,900.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 7. 2002

Amortizacije
N 70/2002
AM-14088
Na predlog Ravnikar Anice, Šarhova 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Dekleva Marjeta,
Šarhova 20, Ljubljana, 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.
Hranilna knjižica pri NLB d.d., št.
140-349692/56 z geslom.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 175/95
SR-1138
Okrajno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi II P 175/95 postavilo začasno zastopnico, odvetnico Alenko Pečnik iz Celja, Ozka ul. 3, toženi stranki AutocentarMerkur, d.d., Zagreb, Martičeva 14, v pravdni zadevi tožeče stranke Podvinski Zvonkota, Pokopališka pot 4, Lovrenc na
Pohorju, ki ga zastopa odvetnik Marjan
Černe iz Brežic, zaradi razveze kupoprodajne pogodbe, na podlagi 5. točke, II.
odstavka, 82. člena Zakona o pravdnem
postopku.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 12. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I P1 1057/2001
SR-14090
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Savka Bojčeva, Podvine 25, Zagorje
ob Savi, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 886.212 SIT s pp, dne 20. 6.
2002 sklenilo:
toženi stranki, Savka Bojčeva, roj. 27.
4. 1964, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. I P1 1057/2001 postavlja začasno zastopnico, odvetnico Gomboc
Olivero, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila 886.212 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, 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 Ljubljani
dne 20. 6. 2002
II P 1080/2002
SR-15161
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni
sodelavki Kristini Štern, v pravdni zadevi tožeče stranke Jug Borisa, Vojkova 9, Solkan, ki
ga zastopa Peter Skubic, odvetnik iz Ljubljane, zoper toženo stranko Grošičar Pavla, nazadnje stanujočega v Ljubljani, Ob žici 13,
oziroma Galjevica 53/a, Ljubljana, zaradi overovitve podpisa na prodajni pogodbi (pcto.
300.000 SIT), dne 8. 7. 2002 sklenilo:
toženi stranki Grošičar Pavlu se v pravdni zadevi opr. št. II P 90/97 postavi začasna zastopnica, odvetnica Slava Alič, Šmartinska 130, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002
I 104/2002
SR-15126
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni
sodnici-svetnici Mariji Grden v izvršilni zadevi
upnice Liljane Lakner, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Čad
iz Ljubljane, zoper dolžnika Hvalec Janka, Stari
trg 8, Mokronog, zaradi izterjave zneska
10,217.472 SIT s pripadki, na podlagi 4.
točke, II. odstavka, 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi z določilom 15. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Hvalec Janku, roj. 21. 11.
1951, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Janez Žura iz Trebnjega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 3. 4. 2002

Oklici dedičem
II D 993/92
OD-10412
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katrini Vodopivec v zapuščinski zadevi po
pok. Petrač Francu, sinu Blaža, roj. 31. 10.
1908, umrlem 20. 5. 1992, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Zavetiška ul. 2, državljanu
RS, dne 11. 6. 2002 sklenilo:
Lojzki Dimnik, nazadnje stanujoči Calle
18 N 575, B. Aires, Argentina, ki je neznanega bivališča, se postavlja začasna zasto-

pnica, odvetnica Irena Kočevar, Metelkova
15, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dediče toliko časa, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002
I D 1081/96
OD-15163
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivani Bukšek, roj. Knap,
rojeni 30. 4. 1929, nazadnje stanujoči Maribor, Krekova 19, umrli 29. 9. 1996.
Dedič po pokojni je tudi njen brat Tonček Knap, ki naj bi živel nekje v Avstraliji.
Drugi podatki o njem niso znani.
Sodišče poziva dediča ali kogarkoli drugega, ki bi kaj vedel o njem, da to sporoči
sodišču.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo v zapuščinskem postopku na osnovi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 00474/2002
Rg-10224
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe K.M.S.,
consulting, marketing, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 51, objavlja sklep:
K.M.S., consulting, marketing, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 51,
reg. št. vl. 1/25149/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nova kuverta, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 17, z ustanovitvenim
kapitalom 70,000.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2002
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Srg 02657/2002
Rg-10235
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
AJCO, poslovni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul. Gubčeve brigade 57, objavlja sklep:
AJCO, poslovni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Gubčeve brigade 57, reg.
št. vl. 1/25780/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 3. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Stritar Jasminka, Ul.
Gubčeve brigade 57 in Vrtačnik Ana, Jarčeva ul. 18, 1230 Domžale, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženji preneseta v celoti
na ustanoviteljici, vsaki do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

vanje in trženje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
156 (WTC), objavlja sklep:
ING – SLOVITA, zunanjetrgovinsko
poslovanje in trženje, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 156 (WTC), reg. št. vl.
1/25564/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 6.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Stojadin Mladenović, Ljubljana, Brilejeva ulica 22, Safet Kovačević,
Mrazovca 326, Bužim, Bosna in Hercegovina in Džemal Nahić, Ljubljana, Kamniška
32, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v sorazmerju z njihovimi deleži, in sicer Stojadinu Mladenoviću 50%,
Safetu Kovačeviću in Džemalu Nahiću pa
vsakemu do višine 25%.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Srg 05118/2002
Rg-14146
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GHJ, Upravljanje hodlinških družb, Ljubljana, d.o.o., Savska cesta 3, objavlja sklep:
GHJ, Upravljanje holdinških družb,
Ljubljana, d.o.o., Savska cesta 3, reg. št.
vl. 1/31492/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Uroš Gros, Krka 9, Grosuplje, Martin Jager, Ulica bratov Bezlajev
15, Ljubljana in Marija Horvat, Cesta na Brdo 117, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese na ustanovitelje, in sicer Urošu Grosu 42,5%, Martinu Jagru 37,5% in Mariji Horvat 20%.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Srg 05715/2002
Rg-15148
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe KONTES, Podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe KONTES, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, objavlja
sklep:
družba KONTES, Podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 3, reg. št. vl. 1/09213/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 4. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tatalovič Žarko, Vandotova 21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,562.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,562.000 SIT prenese
v celoti na Tatalovič Žarkota.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002

Srg 05884/2002
Rg-14148
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
ING – SLOVITA, zunanjetrgovinsko poslo-

MARIBOR
Srg 1567/2002
Rg-10421
Družba RAMŠAK IN MEŠIĆ, računovodske in knjigovodske storitve, d.n.o.,
Maribor, Kočevarjeva ulica 7, reg. št. vl.
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1/10754-00, katere družbenici sta Ramšak Tatjana, Markovičeva 9, Maribor in Mešič Zdravka, Rimska ploščad 3, Ptuj, po
sklepu družbenic družbe z dne 22. 5. 2002,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ramšak
Tatjana in Mešić Zdravka.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bogataj Ivan Vojteh, Kunaverjeva ulica
8, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
in
obrtno
dovolenje,
št.
033185/1153/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnw-94924
Kocjančič Jasna, Ulica padlih žrtev 14,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 068-0391/94, izdan dne
23. 12. 1994. gnz-94671
Kunstelj Marjan, Ulica bratov Učakar 82,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-431/97, izdan dne 10. 10. 1997.
gno-95082
Kunstelj Marjan, Ulica bratov Učakar 82,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
056516/4798/01-37/1997, izdano dne
10. 10. 1997. gnn-95083
Kurent Boris, Maroltova 29, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1882/94,
izdan dne 26. 8. 1994. gnx-94573
Lajevec Šifrar Katarina, Streliška ulica
18, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 028618/0117/00-35/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnc-95144
Lesjak Rudolf, Dobja vas 134, Ravne na
Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-375/94, izdan dne 17. 4. 2002.
gnx-94673
Možir Vinko, Lermanje 27, Lenart v
Slov.goricah, obrtno dovoljenje, št.
019606/0077/00-31/1995 - reprezentativno, izdano dne 6. 3. 1995. gnp-94531
Pavlič Tomaž, Novi trg 11, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/1924-96,
matična št. 5684707, izdan dne 21. 7.
1996. gny-94572
Pfeifer Milan, Tevče 24/a, Laško, priglasitveni list, opravilna št. 20-0327/94, izdan
dne 30. 12. 1994. gnt-94527
REGAL TRGOVINA d.o.o., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št.
058481/1922/02-46/2001, izdana dne
6. 4. 2001. gnt-94856
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Semenič Alojz, Praprošče 20, Litija, priglasitveni list, opravilna št. 23-0052/94, izdan dne 13. 5. 1994. gnx-95123
Slanič Anton s.p., Zavrh 45/b, Voličina,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
21-0672/2001, izdan dne 5. 9. 2001.
gnz-94571
Srnko Ivan, Sp. Boč 2, Duh na Ostrem
Vrhu, priglasitveni list, opravilna št.
064-5725/98, izdan dne 17. 8. 1998.
gnu-94601
Ternjak Aleksandra, Jareninski vrh 18/a,
Jarenina, priglasitveni list, opravilna št.
065-0217/94, izdan dne 1. 11. 1994.
gnb-94570
Vrščaj Branko, Ul. bratov Klemenc 15,
Črnomelj, priglasitveni list, opravilna št.
05-0655/97,
mat.
št.
1058371.
gnp-95056

Potne listine
Begić Đani, Oljčna pot 55, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 918770.
gnk-94586
Bešenić Tomaž, Majde Vrhovnikove ulica 18, Ljubljana, potni list, št. BA 238611.
gne-94717
Bukovac Erik, Juleta Gabrovška 23, Kranj, potni list, št. BA 717692. gno-94932
Čagran Ana, Ul. Silvire Tomassini 2, Gornja Radgona, potni list, št. AA 942096,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-94983
Čermelj Edvard, Vogljanska cesta 50,
Šenčur, potni list, št. AA 345751.
gno-94957
Delpin Matej, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, potni list, št. BA 811072, izdala UE Nova Gorica. gnl-94835
Dušan Kovač, Rojska cesta 2, Domžale,
potni list, št. AA 326444, izdala UE Domžale. gne-94917
Erniša Dejan, Cankarjeva 48, Murska Sobota, potni list, št. P00214135. gns-95003
Galić Emil, Nikole Pašića 36, Banja
Luka, potni list, št. BA 751908, izdala UE
Brežice. gnb-94895
Galun Tomaž, Videm pri Ptuju 12/a, Videm pri Ptuju, potni list, št. AA 438943.
gnb-95095
Gavrić Dalibor, Za progo 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 984985, izdala UE Ljubljana. gnx-94523
Grimšič Benjamin, Zalarjeva cesta 54,
Borovnica, potni list, št. BA 847452.
gnm-94734
Gros Aleksander, Štefetova ulica 8, Kranj, potni list, št. BA 609320. gni-95088
Habjan Boštjan, Trg Franca Fakina 1,
Trbovlje, potni list, št. BA 420232.
gnd-94593
Hari Nada, Cankova 9, Cankova, potni
list, št. P00195361. gnv-95000
Humar Bonutti Anamarija, Cankarjeva ul.
34, Nova Gorica, potni list, št. BA 81551,
izdala UE Nova Gorica. gnb-95070
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Ihan Alojz, Spodnji Rudnik, Cesta I/37,
Ljubljana, potni list, št. P00547376.
gnp-94931
Ipavic Metka, Ig 133, Ig, potni list, št. AA
443680, izdala UE Ljubljana. gno-94532
Juvan Zdenka, Škale 98, Velenje, potni
list, št. P00212484. gng-94865
Kabashi Gjrokaster, Ulica Milana Majcna 47, Ljubljana, potni list, št. BA 682002.
gnb-94720
Karon Dean, Zg. Hotič 2/b, Litija, potni
list, št. BA 814958. gny-94697
Knežević Saša, Pot na Fužine 29, Ljubljana, potni list, št. P00281864.
gnj-94712
Kodelja Rok, Pristava, Kostanjeviška 45,
Nova Gorica, potni list, št. BA 922325, izdala UE Nova Gorica. gnm-94834
Krajnc Dušan, Šaleh 106, Velenje, potni
list, št. AA 563453. gnu-94876
Kraner Dejan, Goriška ulica 15, Maribor, potni list, št. P00230703. gne-94617
Krašovec Livij, Osp 10, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 31673, izdala
UE Koper. gnc-95069
Krivec Aljoša, Svetje 13, Medvode, potni list, št. BA 974312, izdala UE Ljubljana.
gni-94538
Lazar Inka, Vodopivčeva 5, Kranj, potni
list, št. P000144254. gnr-94704
Lučić Milanko, Ulica 1. junija 19, Trbovlje, potni list, št. P00439502. gns-94703
Manfreda Anton, Vrtojba, Pod lazami
132, Nova Gorica, potni list, št. AA 174666,
izdala UE Nova Gorica. gng-94590
Marković Gregor, Ulica Vide Pregarčeve
14, Ljubljana, potni list, št. BA 664852,
izdala UE Ljubljana. gno-94682
Masle Nataša, Nova pot 133, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 883668.
gng-94715
Merčun Matic, Andričeva ulica 33, Ljubljana, potni list, št. BA 719673, izdala UE
Ljubljana. gno-94732
Mlakar Damjan, Suška cesta 49, Škofja
Loka, potni list, št. P10918. gnv-95079
Moličaj Samira, Cesta dveh cesarjev
104/b, Ljubljana, potni list, št. BA 899279,
izdala UE Ljubljana. gnj-94662
Ninković Dragan, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42176, izdala UE Nova Gorica. gnq-94580
Novoselec Simona, Zoisova 44, Bohinjska Bistrica, potni list, št. BA 159597.
gnw-94999
Osolnik Matejka, Medvedova ulica 5/a,
Kamnik, potni list, št. BA 3330, izdala UE
Kamnik. gne-94696
Pečlin Silvo, Partizanska pot 5, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P149386.
gni-94813
Plavšič Milena, Štravsova 1, Jesenice,
potni list, št. BA 802202. gnq-94705
Pogačnik Martin, Cesta Staneta Žagarja
21, Kranj, potni list, št. BA 959931, izdala
UE Kranj. gny-94747

Požin Dejan, Žagarjeva ulica 4, Tolmin,
potni list, št. BA 978006, izdala UE Tolmin.
gnq-94755
Račič Roman, Bismarckstr. 50,
D-74074 Heilbronn, potni list, št. AA
645235. gnk-95036
Rendulić Ranko, Heroja Verdnika 17, Jesenice, potni list, št. BA 825201.
gni-95013
Rožej Aleksander, Trate 14, Zgornja Velka, potni list, št. 263805. m-768
Rustan Marolt Štefan, Polje, Cesta
XX/11D, Žabnica, potni list, št. AA 536094,
izdala UE Ljubljana. gnr-94854
Sedlarević Radoš, Trg Rivoli 4, Kranj,
potni list, št. BA 868895. gnz-94971
Stojkovski Damjan, Dolnje Ložine 10,
Stara Cerkev, potni list, št. BA 126680,
izdala UE Kočevje. gnw-94649
Stojkovski Verica, Dolnje lužine 10, Stara Cerkev, potni list, št. BA 126679, izdala
UE Kočevje. gno-94632
Stopar Engelbert, Mala vas 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 844577. gnv-94600
Svetek Petra, Dolenjska cesta 351, Ljubljana, potni list, št. P00274256.
gnx-94598
Šabanović Mirza, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, potni list, št. BA 731753, izdala
UE Ljubljana. gnp-94606
Šabotič Dejan, Podutiška cesta 147, Ljubljana, potni list, št. BA 886690, izdala UE
Ljubljana. gni-95138
Štorgelj Rosana, Kardeljev trg 8, Velenje, potni list, št. P00438833.
gnd-94868
Štraus Boris, Koprska ulica 20, Ljubljana, potni list, št. P00280589.
gnc-94694
Udovičić Kata, Mekinčeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00065581. gnx-94823
Zavrl Janez, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. P00378494. gns-94653

Osebne izkaznice
Albreht Tadej, Rovte 89/a, Rovte, osebno izkaznico, št. 1194654. gnm-94784
Andrašec Lidija, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1035282.
gnd-95143
Anželj Branko, Cesta 14. divizije 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 699341.
gnk-94936
Anžič Milena, Polica 61, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 217222. gnl-94810
Arcet Mateja, Zg. Voličina 71, Voličina,
osebno izkaznico, št. 538962. gns-95028
Arhar Marko, Hrušica 97, Hrušica, osebno izkaznico, št. 1044956. gnf-95016
Banovšek Marija, Ponikva pri Žalcu, Žalec, osebno izkaznico, št. 84661.
gnh-94964
Baranja Ernest, Šalovci 211, Šalovci,
osebno izkaznico, št. 213405. gnt-94677
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Barber Štefan, Trstenjakova 23, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000634833.
gnc-94994
Barišić Natalija, Volkmerjeva cesta 28,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 165459.
gnf-94591
Bartolič Vanja, Vojkova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 685721. gnh-95139
Bedek Jure, Kersnikova cesta 15, Velenje, osebno izkaznico, št. 892076.
gni-94638
Bergant Zoran, Novo polje, Cesta VIII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 787806.
gnu-94651
Bogataj Janez, Stara Oselica 31, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 893232.
gnc-94844
Bone Alojz, Pod Škabrijelom 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 761141.
gno-94607
Brković Marko, Aškerčev trg 13, Laško,
osebno izkaznico, št. 314208. gnd-94618
Cerar Albin, Trata 20, Radomlje, osebno izkaznico, št. 210497. gnj-94687
Cestnik Anja, Kešetovo 12, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1106059. gnr-94654
Cindrič Majda, Šenlenart 28, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 280441. gnj-94587
Crnobrnja Maja, Prušnikova 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 393454.
gnp-95106
Čermelj Primož, Ul. Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 99342.
gni-95038
Černetič Anica, Hrenovice 44, Postojna, osebno izkaznico, št. 558964.
gnf-94741
Čuček Miroslav, Župetinci 9, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 000054935.
gnu-95001
Delost Stanislav, Knežak 100, Knežak,
osebno izkaznico, št. 27354. gnt-95127
Dobovišek Marjeta, Ilirska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 28638. gnz-94921
Dolhar Aleš, Rateče 39, Rateče-Planica, osebno izkaznico, št. 354917.
gnq-95030
Domiter Stanislav, Ul. heroja. Šlandra
23, Maribor, osebno izkaznico, št. 764296.
gnk-94636
Drašler Gregor, Dol 93, Borovnica, osebno izkaznico, št. 750385. gnn-94733
Drenik Tadej, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 571653.
gnd-94918
Drofenik Branko, Sv. Florjan 111, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 378682.
gnq-95105
Drol Anton, Čečovje 35, Prevalje, osebno izkaznico, št. 331234. gnz-95071
Đulabić Jeronim, Šalek 91, Velenje, osebno izkaznico, št. 276275. gnr-94754
Ferjan Valentin, Titova 1/a, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
1108425.
gnu-94626
Ferlic Andrej, Kosovelova 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 168904. gnc-94744

Flis Franc, Raskovec 10/a, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 695116. gne-95017
Folnovič Ivan, Zimica 62, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 558562.
gns-95107
Frančišek Rozman, Šalek 86, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
1392461.
gnm-94959
Garibaldi Franc, Metoda Mikuža 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 751761.
gnu-94926
Gerdin Marija, Črtomirova 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 110319. gnl-94735
Germ Marjana, Griže 33/a, Griže, osebno izkaznico, št. 472371. gnt-94877
Geržej Spomenka, Jamska cesta 15, Postojna, osebno izkaznico, št. 1061355.
gnc-94619
Gojkovič Pavel, Štihova ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345871.
gnl-94610
Grabenšek Kadilnik Nina, Dol. Boštanj
41/a, Boštanj, osebno izkaznico, št.
263407. gno-94882
Graj Suzana, Srednja Bistrica 35/b, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 196941.
gnx-94873
Gregorčič Sara, Kebetova 22, Medvode, osebno izkaznico, št. 867374.
gnv-94725
Gričar Žan, Kopališka 10, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 933466. gnt-95027
Grimšič Jan, Lesjakova 49, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1013603.
gnu-94526
Grmšek Jure, Križ 54, Komenda, osebno izkaznico, št. 232953. gnk-95136
Grujičič Dalibor, Kidričeva 55a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 58317. gnq-94955
Habjanič Angela, Jurovci 2, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 643784.
gnj-94987
Hauptman Anita, Belovo 4/e, Laško,
osebno izkaznico, št. 38993. gni-94863
Hauptman Jakob, Log 16, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 340121.
gnq-94859
Hereković Dejan, Majaronova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 940769.
gnq-94930
Hiršelj Milan, Preveg 1, Polšnik, osebno
izkaznico, št. 707294. gnf-95091
Holer Darja, Podrožniška 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 907303. gni-94663
Horvatič Ivica, Kapca, Spodnja ulica 5,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
376042. gng-94640
Hren Alen, Bork 11, Zreče, osebno izkaznico, št. 771080. gnl-95110
Iglič Andreja, Vodmatska 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 298946. gnn-94933
Jakob Hauptman, Log 16, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 340121.
gnn-94858
Jan Janez, Jarčja dolina 24, Žiri, osebno
izkaznico, št. 556760. gnh-94839
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Janžič Mojca, Pod obzidjem 3, Brežice, osebno izkaznico, št. 912212.
gnl-95035
Jarc Bronislava, Vranja pot 5, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 1078630.
gne-94842
Jesenšek Boris, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 235380.
gnv-94675
Jovičić Dejan, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
286341. gnw-94974
Kačar Cvetka, Jačka 2/a, Logatec, osebno izkaznico, št. 198037. gny-94522
Kancler Pavla, Ulica Heroja Bračiča 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 18330.
gng-94965
Kanoni Urška, Trebinjska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581284. gnw-94574
Kapun Nataša, Janševa ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 274442. gng-95090
Kavčič Janez, Vir, Umekova 16, Domžale, osebno izkaznico, št. 961391.
gnp-94756
Kenk Igor, Černetova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334628. gnf-94616
Kitek Ana, Ljubljanska cesta 33, Celje,
osebno izkaznico, št. 184493. gnj-95087
Klaj Jure, Cesta na Markovec 17, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
1216486. gnd-95068
Klemenčič Justina, Vinje 35/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 637011.
gnx-94698
Kmetec Klavdija, Pavlovci 2/a, Ormož,
osebno izkaznico, št. 205584. gns-94828
Kolenc Ana Jana, Kešetovo 1, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 209637. gng-95115
Komovec Valerija, Kebetova 22, Medvode, osebno izkaznico, št. 372052.
gnu-94726
Kopač Blažka, Na zelenici 3/c, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1025661. gnr-94929
Kopač Janez, Topol 28, Medvode, osebno izkaznico, št. 760133. gnm-94609
Koren Vlado, Kvedrova 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 152902. gng-94944
Korže Aleš, Bazoviška ul. 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 250733. gnr-94879
Kos Aleš, Koblarjeva ulica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 4366. gnt-94577
Kostelac Sanda, Vojna vas 10/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 859086.
gnz-94850
Kovačič Bojan, Streliška 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1044404. gnl-94660
Kovačič Ivan, Ragovska ulica 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 504133.
gnf-95066
Krajnc Dušan, Cvetkova 5, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 82262. gni-94988
Kraljević Marko, Novine 48, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
978476. m-769
Kraševec Mitja, Brezova reber 6, Dvor,
osebno izkaznico, št. 314383. gno-94832
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Križovnik Ana, Podigrac 13, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 965400.
m-755
Kukovič Danica, Polana 18/b, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
1109536.
gnz-95100
Kurbegović Esad, Cesta 1. maja 40, Jesenice, osebno izkaznico, št. 3070.
gnm-94634
Kuštrin Alenka, Podpeška cesta 208,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 718359. gni-95063
Labrović Špela, Janševa 9, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 351876. gnk-94961
Lah Franc Osvald, Podjunska 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 777183.
gnh-94564
Lančič Janez, Cesta heroja Vojka 4/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 155914.
gnm-95109
Lavrič Amalija, Novo polje, Cesta II/3a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 380611.
gne-94692
Lavrič Boštjan, Ulica miru 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 283933. gnl-94685
Leban Tomaž, Cankarjeva 7/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 153522.
gnr-94579
Lebarič Mateja, Šimkova ulica 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 580008.
gnm-95084
Likar Andreja, Stara cesta 25, Straža,
osebno izkaznico, št. 412102. gng-95065
Lipovac Nik, Iga vas 23, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 869741.
gnn-95033
Lipovac Sandi, Iga vas 23, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 869750.
gno-95032
Lipovac Tanja, Iga vas 23, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 1123921.
gnp-95031
Lokovšek Sergej, Rožna dolina, Cesta
V/15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
789497. gnq-94680
Lorbek Mojca, Hudovernikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 832564.
gnq-94730
Lubej Panasov Irena, Tovarniška 67,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 391903.
m-761
Lukač Ana, Kolonija 1. maja 10/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 94459.
gns-95103
Mali Grega, Gradišnikova 18, Borovnica, osebno izkaznico, št. 5095. gns-95078
Manfreda Anton, Vrtojba, Pod lazami
132, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
641107. gnh-94589
Marič Milan, Plečnikova 76, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 707790.
gnn-94833
Matjašič Sonja, Prekmurska 46, Maribor, osebno izkaznico, št. 382626.
gne-94742
Meglič Boštjan, Potarje 9, Tržič, osebno
izkaznico, št. 115797. gnd-94643
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Meh Bojana, Topolščica 33, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
1040583.
gns-94878
Menič Irena, Puhova ulica 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 925899. gny-95122
Mirošič Drago, Lokev 164, Lokev, osebno izkaznico, št. 428872. gnl-95010
Mitev Dragan, Dvorjane 1097a, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 280433.
gnz-94621
Mlakar Franc, Ulica 1. junija 13, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 995124.
gnh-94939
Mlinarič Cecilija, Podvrh 13, Zabukovje,
osebno izkaznico, št. 581118. gno-94707
Mljač Ljuban, Lokev 48/a, Lokev, osebno izkaznico, št. 1114132. gnj-95112
Močnik Marko, Poljče 29, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1196950. gnh-95064
Modrijan Niko, Koblarjeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335740. gng-94565
Mrvar Anton, Trg mladinskih delovnih brigad 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
334319. gnw-94699
Murko Klavdija, Apače 29, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
21631. gne-94592
Novak Anton, Gabrijele 41, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 284356. gnx-95023
Novak Davorin, Ljubljanska 94/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 15353.
gnj-94862
Osojnik Peter, Britof 221/f, Kranj, osebno izkaznico, št. 708173. gny-94847
Ožura Ana, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416232. gnu-94951
Padežnik Marija, Cesta na Roglo 63,
Zreče, osebno izkaznico, št. 734494.
gnz-95096
Pančič Terezija, Šalovci 174, Šalovci,
osebno
izkaznico,
št.
1061549.
gnp-94831
Pangeršič Špela, Rudija Papeža 32, Kranj, osebno izkaznico, št. 824523.
gny-94947
Pegam Vladimir, Prečna ulica 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 811899. gne-94642
Perbil-Eisner Natali, Na soseski 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1223971.
gnm-94934
Perendija Dragan, Ročinj 98, Ročinj,
osebno izkaznico, št. 000365899.
gnp-95006
Petek Marija, Fram 215/a, Fram, osebno izkaznico, št. 829332. gnq-94630
Petkovič Tina, Grajska 14, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 316090.
gno-94986
Pinter Gvido, Trnovlje pri Socki 18, Vojnik, osebno izkaznico, št. 760734.
gns-94728
Pipan Tina, Čirče 27, Kranj, osebno izkaznico, št. 921336. gnr-95104
Piršič Veronika, Jakopičeva 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 976452.
gnp-94681

Plajnšek Ljubica, Dravski dvor, Kidričeva 5, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 1343817. gnq-94980
Pliberšek Aleksander, Zbelovo 35, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 7142.
gnw-94849
Poboljšaj Luka, Melikova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1253797. gnl-95060
Podboj Marsela, Cesta na Brdo 131,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 357943.
gnr-95129
Pogačnik Martin, Cesta Staneta Žagarja
21, Kranj, osebno izkaznico, št. 906289.
gnx-94748
Poklukar Alenka, Ovsiše 21, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
640766.
gny-94997
Postružnik Janja, Mladinska 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 896729.
gnv-94875
Potočnik Marjan, Stolnik 12, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 650276. gnj-94837
Pukl Matic, Pohorska 1, Žalec, osebno
izkaznico, št. 42748. gny-95022
Pušnik Ida, Rove 8, Frankolovo, osebno
izkaznico, št. 185123. gnl-95085
Rastoder Harum, Klavčičeva 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 572624. gnj-94812
Razboršek Marija, Veliki vrh 6, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 954355.
gnc-94594
Rems Nina, Tesovnikova 76, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 818745. gny-94597
Remšak Sonja, Kersnikova 10, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1263748.
gne-94942
Robin Tomaž, Pameče 240 b, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000329349.
gnx-94998
Ročnik Stanko, Raduha 6, Luče, osebno izkaznico, št. 000032821. gnt-94627
Rojc Ljubo, Sečovlje 55/b, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 1192153.
gnf-94991
Rojnik Domen, Rašiška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345348. gnv-95075
Roškar Dušan, Kidričevo nas. 4, Radenci, osebno izkaznico, št. 000646692.
gnr-95004
Rožaj Mojca, I. tankovske brigade 5, Sežana, osebno izkaznico, št. 228239.
gnf-94641
Sagadin Angela, Dravski dvor, Nova ulica 21, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 734557. gnr-94629
Satler Dominik, Trubarjeva 7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 763029. gnn-94708
Selič Alenka, Okrogarjeva ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 290089. gns-94628
Selič Bojan, Dolarjeva ulica 8/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 299478. gnk-95111
Selinšek Boštjan, Gradišča 50, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 001072483.
gnz-94996
Siljan Gregor, Cesta v Rečico 8, Laško,
osebno izkaznico, št. 893225. gnn-94633
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Simonič Martina, Cesta maršala Tita
53/b, Jesenice, osebno izkaznico, št.
931339. gnv-94525
Slana Bor, Komenskega ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1283301.
gnv-94825
Sodin Tatjana, Mala Pristava 18/a, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
117955. gnd-94743
Sokolič Ana, Sv. Anton, Hrib 7, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 683709. gnh-94614
Stanko Sergeja, Poštna ulica 3/b, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 24554.
gni-94688
Stepančič Nikola, Kreljeva ul. 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 807104.
gnv-95025
Sterle Vida, Abramova 2/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 135079. gnf-94566
Stojnič Ivan, Trata XII/5, Kočevje, osebno izkaznico, št. 6068. gnr-94758
Stradar Silva, Novi log 7, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 573734. gnu-94676
Struna Barbara, Sela pri Šmarju 1/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 448638.
gnq-94530
Sukič Simon, Martjanci 97, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 244724. gni-94588
Sulič Primož, Volčja Draga 31/b, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 679509.
gng-94615
Sunko Ana, Krapje 4, Veržej, osebno
izkaznico, št. 997935. gnt-95002
Svenšek Elizabeta, Zakl 30, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 000395040.
gnq-95005
Šantl Milenka, Sp. Jakobski dol 27, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001105720. m-753
Šegula Branko, Gradišča 12, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
1011808.
gnp-94985
Šic Franc, Prečna ulica 5, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 3066.
gnl-94585
Škoberne Darja, Pod smrekami 12, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 430823. gny-95101
Šober Elizabeta, Vrhovci, Cesta XXII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1061743.
gny-94972
Šori Marija, Mihovce 58, Cirkovce, osebno izkaznico, št. 1215908. gne-94992
Šoštarič Otmar, Malečnik, Celestrina 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 745709.
gnd-95018
Španinger Rozina, Hotinjska cesta 2,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 22641.
gnt-95052
Štebe Mateja, Hribarjeva ulica 2, Mengeš, osebno izkaznico, št. 253458.
gng-94740
Šterman Miran, Lastomerci 24, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št.
000131882. gnb-94995
Štrukelj Aleksander Jože, Partizanska
13, Kranj, osebno izkaznico, št. 189270.
gnz-95021

Štrukelj Gaber, Partizanska 13, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
1154178.
gnb-95020
Šučur Teodor, Tržaška 4, Postojna, osebno izkaznico, št. 571303. gnj-94962
Šuligoj Cvetko, Ribno, Gorenjska ul. 9,
Bled, osebno izkaznico, št. 572377.
gnk-95011
Tonin Hiršman Tatjana, Šmarca, Bistriška 4, Kamnik, osebno izkaznico, št.
229949. gns-94578
Tratnik Tatjana, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1016947.
gnq-95055
Tratnjek Ester, Slovenska cesta 87, Mengeš, osebno izkaznico, št. 197900.
gnn-94958
Treven Miroslav, Ješetova ulica 6, Domžale, osebno izkaznico, št. 596471.
gns-95132
Trlep Anton, Linhartova 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46524. gng-94840
Uhan Marija, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 428915. gnb-94970
Ušaj Dean, Vrtojba, Obmejna 21, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
472683. gng-94990
Vajnhandl Friderik, Zg. Velka 68, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 195553.
m-772
Vavtar Polonca, Krtina 13, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 276883. gnb-94845
Veligošek Lidija, Belovo 8, Laško, osebno izkaznico, št. 1055909. gnk-95086
Vidrih Lucija, Strmca 26, Postojna, osebno izkaznico, št. 9235. gny-95072
Vodišek Edvard, Šalek 84, Velenje, osebno izkaznico, št. 361269. gnh-94639
Vugdalič Jasmina-Marija, Trg Dušana
Kvedra 8, Maribor, osebno izkaznico, št.
379255. gne-94967
Vugdalič Jasmina-Marija, Trg Dušana
Kvedra 8, Maribor, osebno izkaznico, št.
379255. gnd-94968
Zabel Ana, Trg 34, Prevalje, osebno izkaznico, št. 221836. gne-95067
Zakovšek Boštjan, Topniška 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1179827.
gnj-94841
Zavrl Janez, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 988885. gnt-94652
Zelić Kristina, E. Driolia 3, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 773799. gnr-94679
Zirnstein Matija, Župančičeva 8, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 888292.
gnf-94945
Zupanec Jože, Lendavske Gorice
281/a, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 386030. gnm-94709
Žerovec Marija, Dunajska 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 821633. gnq-95080
Žižmond Teja, Vogrsko 22, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 290849.
gnd-94993
Žnidaršič Boštjan, Bločice 3, Grahovo, osebno izkaznico, št. 150682.
gng-94819
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Žužman Dominik, Dol pri Hrastniku 31,
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št.
1246269. gny-94872

Vozniška dovoljenja
Andrašec Lidija, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266110, reg. št. 154940, izdala UE
Ljubljana. gne-95142
Arhar Marko, Hrušica 97, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1101972,
izdala UE Jesenice. gnc-94794
Avbelj Franc, Breg 26, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
7611. gny-94547
Babič Matevž, Gor. Lokvica 7/b, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0619223, reg. št. 1031, izdala UE Metlika.
gnh-94889
Ban Rakinič Maja, Gradnikova 21, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 868850, reg. št. 10775. gnr-94904
Bedo Majda, Mostje 62, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. G,H, reg. št.
16878. gnf-94866
Beganović Elvira, Zbilje 34, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012200, reg. št. 204592, izdala UE Ljubljana. gnp-94581
Berce Žele Barbara, Šolska 30, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20577. gng-94790
Bernik Sašo, Bukovščica 25, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16661,
izdala UE Škofja Loka. gnz-94896
Bešenić Tomaž, Majde Vrhovnikove ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. S 1491248, reg. št. 197022, izdala UE Ljubljana. gnf-94716
Bezjak Stanko, Bukovci 173/b, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7840, izdala UE Ptuj. gnc-94544
Blacklin Dušana, Štihova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633002, reg. št. 166162, izdala UE Ljubljana. gnx-94948
Blažič Zlatko, Park Novigradske Biskupije 16j, Novigrad, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1566302, reg. št. 248823,
izdala UE Ljubljana. gns-95128
Božič Klementina, Gradnikove brigade
5, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 36968, izdala UE Nova Gorica. gnk-94711
Bradač Jernej, Prušnikova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
S1632446, reg. št. 25627, izdala UE Maribor. gnb-94870
Bradašević Jasna, Kozlovičeva 19, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16516. gnc-95044
Brčič Gracijan, Kosova 3, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 1216, izdala UE Izola. gnl-94560
Brdar Borut, Papirniški trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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353086, reg. št. 190087, izdala UE Ljubljana. gnp-94656
Brenčič Marija, Cesta pod goro 18, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8774, izdala UE Vrhnika. gnw-95074
Brezavšček Rudolf, Ročinj 7, Ročinj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11759, izdala UE Nova Gorica. gnf-94816
Brinar Marko, Trg revolucije 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10036, izdala UE Trbovlje. gns-94553
Buh Marija, Črni vrh 25, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141661, reg. št. 183709, izdala UE Ljubljana. gno-94657
Cerkvenič Vlado, Prade X/6, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12420. gnm-94559
Cimerman Rok, Trška gora 91, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, reg. št. 40053,
izdala UE Novo mesto. gny-94797
Ciuha Franci, Kozlarjeva pot 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
646704, reg. št. 137766, izdala UE Ljubljana. gnd-95118
Copek Gregor, Hrastje 117, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155316,
reg. št. 48033, izdala UE Kranj. gnd-94693
Cukjati Beti, Ceglo 13/a, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 32525, izdala UE Nova Gorica.
gne-94542
Cungl Olga, Rogoška cesta 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608381, reg. št. 92421. gng-94644
Čadež Marjan, Vipolže 10, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 22304, izdala UE Nova Gorica.
gnk-94811
Čepin Janko, Škofja vas 48/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. A,B,H,G, št.
S1536151, reg. št. 23760. gnw-94874
Čepon Primož, Pod hribom 13, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1372171, reg. št. 236210, izdala UE Ljubljana. gne-95117
Černologar Dušanka, Arkova ulica 44,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291952, reg. št. 11555, izdala UE Idrija.
gnc-95094
Černuta Dalija, Cankarjeva 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. BGH, reg. št.
33148, izdala UE Nova Gorica. gni-94892
Čuček Estera, Poljska cesta 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 41123,
izdala UE Ptuj. gnn-94658
Derenda Igor, Raka 102, Raka, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, reg. št. 13248.
gnc-94969
Detiček Tomaž, Ul. Prekomorske brigade 24, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 18465, izdala UE Slovenska Bistrica. gne-95042
Dijak Zoran, Stročja vas 38, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10677, izdala UE Ljutomer. gny-94897
Dobnikar Sašo, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 446946, reg. št. 191308, izdala UE
Ljubljana. gnk-94836
Dolenc Blaž, Kavčičeva ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418876, reg. št. 236782, izdala UE Ljubljana. gnz-94596
Dolenc Dejan, Gradnikova 97, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
327134, reg. št. 20533. gnq-94905
Dolenc Frančiška, Hotovlja 62, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7398, izdala UE Škofja Loka.
gnb-94595
Dolinšek Marjan, Knafelčeva 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
672827, reg. št. 27832, izdala UE Maribor. gnw-94724
Dovč Marko, Cesta v Zajčjo Dobravo 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 934495, reg. št. 85763, izdala
UE Ljubljana. gne-94817
Drenik Tadej, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 169271, reg. št. 69188, izdala UE
Ljubljana. gnu-94826
Drljača Milorad, Slamnikarska ulica 6,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1584561, reg. št. 38075, izdala UE Domžale. gnc-94919
Drobnič Dušan, Cesta zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914693, reg. št. 103809. gnf-95116
Džihanović Jusuf, Kersnikova 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
488485, reg. št. 12876, izdala UE Velenje. gnl-94635
Embreuš Petra, Krekova ulica 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
495985, reg. št. 99422. gnp-94881
Felkar Štefan, Cvetkova ulica 19, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
17532. gnu-94551
Fridl Franc ml., Zg. Hajdina 97/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26796, izdala UE Ptuj. gnk-94536
Furlan Igor, Preserje 18/d, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22460,
izdala UE Nova Gorica. gns-94753
Gašpirc Ciril, Voklo 42/b, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 474131,
reg. št. 9186, izdala UE Kranj. gny-94672
Gerželj Spomenka, Jamska 15, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2827, izdala UE Postojna. gnm-94584
Glas Miroslav, Ložarjeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584890, reg. št. 80941, izdala UE Ljubljana. gnt-94827
Globevnik Slavko, Gorenja Gomila 24,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 29105, izdala UE Novo mesto.
gnk-94661
Glogoški Minka, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42701, reg. št. 118804, izdala UE Ljubljana. gnc-94723
Golhleb Toni, Zg. Hudinja 2, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1225461, reg. št.
39064, izdala UE Celje. gny-94622

Gomizelj Štefanija, Žnidarčičeva 28, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 3387, izdala UE Nova Gorica. gno-94557
Gorenjak Miranda, Pod gabri 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630326. gne-94867
Grajfoner Dejan, Gornji Dolič 129, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št.
15121, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-94603
Grmek Janka, Šempas 63/c, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20101, izdala UE Nova Gorica. gnv-94550
Hiršelj Milan, Preveg 1, Polšnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1465848,
izdala UE Litija. gni-95092
Hladnik Maja, Polževa ulica 6/e, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
S 1540442, reg. št. 16403, izdala UE Ajdovščina. gnm-94984
Hobič Silvo, Ručigajeva cesta 46, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
287415, reg. št. 17078, izdala UE Kranj.
gnb-94745
Hojč Branko, Trubarjeva cesta 14, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
256195, reg. št. 8205, izdala UE Grosuplje. gnf-94691
Horvat Borut, Ul. 25. maja 31, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000010246. gnt-94802
Horvat Suzana, Polje cesta VIII/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096974, reg. št. 213822, izdala UE Ljubljana. gnj-95137
Jakopin Dušan, Bizoviška cesta 22/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096236, reg. št. 174088, izdala UE
Ljubljana. gnl-94885
Janežič Jure, Malo Mlačevo 4, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
116098, reg. št. 13966, izdala UE Grosuplje. gnu-95076
Janžič Mojca, Pod obzidjem 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18297, izdala UE Brežice. gnm-95034
Jazbar Andrej, Kneza Koclja ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299500, reg. št. 225603, izdala UE Ljubljana. gnp-94906
Jelšek Danijel, Ješenca 29, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 37415,
reg. št. 8125, izdala UE Maribor.
gne-94646
Jerič Branko, Gabrovica pri Komnu 19,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11855, izdala UE Sežana. gni-94888
Ježek Miha, Ulica bratov Novak 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420115, reg. št. 237370, izdala UE Ljubljana. gnf-94966
Jovanović Igor, Cesta 3. julija 13, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6379, izdala UE Hrastnik. gny-95047
Jovičić Dejan, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1233917, reg. št. 197083,
izdala UE Ljubljana. gnx-94973
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Jurajevčič Lara, Jezerska cesta 87, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1437479, reg. št. 53355, izdala UE Kranj.
gnt-94977
Jurtela Jurij, Zg. Jablane 40/a, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 14547, izdala UE Ptuj. gnh-94814
Kačič Bojan Julij, Hubadova ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1596555, reg. št. 163636, izdala UE
Ljubljana. gne-94746
Karlović Aljoša, Dolinska cesta 43, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 39917. gnt-94602
Kavčič Janez, Vir, Umekova 16, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
485947, reg. št. 10255, izdala UE Domžale. gno-94757
Kavčič Marko, Lipa 18, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 35386, izdala UE Nova Gorica.
gnf-94891
Kerec Branka, Lackova 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
1178474, reg. št. 83681. gnm-94938
Kerkoč Franc, Stritarjeva 5, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
538870, reg. št. 3536, izdala UE Ajdovščina. gnu-94801
Klemenc Uroš, Kosančeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
586630, reg. št. 193102, izdala UE Ljubljana. gns-94678
Klemenčič Damir, Prežihova 14, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
30558. gnk-94911
Kmetič Borut, Cesta OF 4, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7447,
izdala UE Trbovlje. gnr-94554
Kobal Marjan, Lavričev trg 9, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
233087, reg. št. 315, izdala UE Ajdovščina. gnk-94736
Kodrič Maja, Cesta 4. julija 60, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
18345. gnp-94631
Kokove Stane, Rovišče pri studencu 21,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,F,G,H, št. S 92512, reg. št. 2355.
gno-95007
Korošec Jožica, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1107101, reg. št. 211512,
izdala UE Ljubljana. gnb-94820
Korže Aleš, Bazoviška ul. 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1471928, reg. št. 119167. gnq-94880
Kos Aleš, Koblarjeva ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
482468, reg. št. 194390, izdala UE Ljubljana. gnu-94576
Kovačević Zoran, Šinkov turn 31, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1107269, reg. št. 211648, izdala UE Ljubljana. gnu-94751
Kovačič Bojan, Streliška ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687361, reg. št. 127541, izdala UE Ljubljana. gnv-94575

Kozjek Uroš, Aljaževa 18, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 281369,
izdala UE Jesenice. gnd-95043
Kraner David, Nad reko 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1608077, reg. št. 123416, izdala UE Maribor. gny-94647
Kranjec Tomaž, Spodnje Gameljne
23/a, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1365070, reg. št.
231736, izdala UE Ljubljana. gnd-94943
Kravanja Tina, Mačkovo naselje 25, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375653, reg. št. 51969, izdala UE Kranj.
gnv-94800
Križaj Jani, Cankarjeva 76, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45506, izdala UE Nova Gorica.
gnm-94809
Kryštufek Mojca, Ilirska ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328327, reg. št. 227980, izdala UE Ljubljana. gnw-95124
Kukovič Danica, Polana 18/b, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
609540, reg. št. 10594. gns-94953
Kulovec Dušan, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891339, reg. št. 76403, izdala UE
Ljubljana. gnc-94569
Kunstelj Marjan, Ulica bratov Učakar 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 891662, reg. št. 106890, izdala UE
Ljubljana. gnp-95081
Kuštrin Alenka, Podpeška cesta 208,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1077366, reg. št. 167889,
izdala UE Ljubljana. gnj-95062
Kvas Andrej, Tuškova 38, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
1278710, reg. št. 105574, izdala UE Maribor. gnq-94855
Labrović Špela, Janševa 9, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1538060, reg. št. 31291, izdala UE Domžale. gnl-94960
Lekše Branko, Pijana Gora 2, Raka, vozniško dovoljenje, kat. G,H, reg. št. 19671.
gnj-95012
Lenarčič Matjaž, Ilirija 15, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44497.
gni-94563
Lesjak Branko, Janškovo selo 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1294206, izdala UE Žalec. gnx-95098
Levičar Frančiška, Gubčeva 4, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, reg. št.
7331. gns-94853
Ličina Sabina, Tržaška cesta 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931449, reg. št. 177072, izdala UE Ljubljana. gnr-95029
Likavec Simon, Ob potoku 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22923, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-94562
Lisec Leon, Cesta XIV. divizije 5, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, reg. št.
36160. gne-94946
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Ljubić Janez, Mala Bukovica 31, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10224. gnz-95046
Lokar Silvio, Arnovo selo 33, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
16309, izdala UE Brežice. gnh-94864
Lorbek Mojca, Hudovernikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885047, reg. št. 41937, izdala UE
Ljubljana. gnr-94729
Lotrič Uroš, Bratov Praprotnik 5, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170565, reg. št. 33361, izdala UE Kranj.
gnn-94583
Lubej Panasov Irena, Tovarniška 67, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
456541, reg. št. 4894, izdala UE Pesnica.
m-762
Lunder Jože, Lucan 14/a, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6405, izdala UE Piran. gnk-94886
Lustek Zlatko, Škocjan 65, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37820,
izdala UE Novo mesto. gnc-94894
Luzar Mateja, Gabrje Loka 4, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38785, izdala UE Novo mesto. gnn-94908
Macele Sašo, Novo polje, Cesta VIII/18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455930, reg. št. 243636, izdala UE
Ljubljana. gnn-94683
Maljevič Monika, Jerebova 16, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
851985, reg. št. 4939, izdala UE Metlika.
gnf-94666
Marič Jožef, Tišina 27, Tišina, vozniško
dovoljenje, reg. št. 02856. gnb-94545
Matijašičć Sara, Klemenova ulica 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1587640, reg. št. 252575, izdala UE
Ljubljana. gnm-95059
Medmeš Nataša, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044212, reg. št. 156564, izdala UE Ljubljana. gni-94963
Meglič Boštjan, Potarje 9, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 362289,
reg. št. 7230, izdala UE Tržič. gnb-94549
Meglič Karolina, Mekinje nad Stično 9,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 829076, reg. št. 1420, izdala UE Grosuplje. gnm-94613
Meh Bojana, Topolščica 33, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
803770, reg. št. 19154. gng-95015
Menič Irena, Puhova ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446607, reg. št. 54076, izdala UE Ljubljana. gnz-95121
Merčun Marjana, Andričeva ulica 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
934147, reg. št. 47423, izdala UE Ljubljana. gnp-94731
Mihelčič De Tommasi Boštjan, Ukmarjeva 14, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 10449, izdala UE
Piran. gnd-94843
Mikelj Gorazd, Zoisova ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
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474317, reg. št. 29701, izdala UE Kranj.
gnn-95058
Miklič Marko, Brilejeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551323, reg. št. 234858, izdala UE Ljubljana. gno-94857
Mikuš Boris, Zvezda 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 926212,
reg. št. 88938, izdala UE Ljubljana.
gnc-94848
Miller Luka, Božičeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369519, reg. št. 225487, izdala UE Ljubljana. gnd-94718
Mirošič Drago, Lokev 164, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19774,
izdala UE Sežana. gnx-94798
Mitrović Milivoje, Suho Polje, Bijeljina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
973128, reg. št. 144892, izdala UE Ljubljana. gnw-94599
Mljač Ljuban, Lokev 48/a, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 2152,
izdala UE Koper. gnw-94799
Mole Mateja, Na zelenici 3/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14859, izdala UE Vrhnika. gnk-94611
Mrevlje Pollak Darja, Prešernova cesta
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013107, reg. št. 81990, izdala UE
Ljubljana. gnv-94975
Mrvar Igor, Sela pri Dol. toplicah 17,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18870, izdala UE Novo mesto. gnn-94558
Nadižar Marjanca, Breg 103, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
386126. gnx-95048
Nartnik Matjaž, Bevke 171, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11479,
izdala UE Vrhnika. gnj-94787
Novak Olga, Aljaževa 17/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 146095, izdala UE
Ljubljana. gnn-94737
Okorn Danica, Donova cesta 10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813366, reg. št. 60177, izdala UE Ljubljana. gnz-94821
Orehek Marko, Dob, Gubčeva ulica
17/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 944681, reg. št. 29887, izdala
UE Domžale. gnk-95061
Osolnik Matejka, Medvedova ulica 5/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19787, izdala UE Kamnik. gnf-94695
Ožura Ana, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372196, reg. št. 236229, izdala UE Ljubljana. gnt-94952
Pačnik Jernej, Šentlenart 26, Mislinja,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 61/2002. gnh-94914
Pangeršič Špela, Rudija Papeža 32, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468674, reg. št. 53945, izdala UE Kranj.
gnk-94890
Peršolja Saša, Vrhpolje 5/b, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38283,
izdala UE Nova Gorica. gnv-95050
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Petak Dragotin, Kozlovičeva 27, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21766. gnd-94668
Petrovčič Alenka, Gabrovka 83, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537464, izdala UE Litija. gnb-94670
Pivk Borut, Planina 207, Planina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15888, izdala UE Postojna. gnd-95093
Pleskovic Terezija Rozalija, Muhaber 6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2669, izdala UE Novo mesto. gnm-94884
Plevel Tanja, Zoisova 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 807049, reg.
št. 37477, izdala UE Kranj. gnq-94605
Podobnik Tatjana, Hrustovo 1, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
757347, reg. št. 8878, izdala UE Idrija.
gnv-95125
Pogačnik Martin, Cesta Staneta Žagarja
21, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1180031, reg. št. 45813, izdala UE
Kranj. gnw-94749
Pogelšek Miroslav, C. Valentina Orožna
2, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5760, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-95108
Poklukar Alenka, Ovsiše 21, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
274575, reg. št. 21157. gns-94903
Por Luka, Ulica bratov Učakar 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1251937, reg. št. 197525, izdala UE Ljubljana. gnz-94846
Potočnik Marjan, Stolnik 12, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8442, izdala UE Kamnik. gni-94838
Povoden Sonja, Zakovska cesta 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
153884, reg. št. 94677, izdala UE Maribor. gnp-94706
Prassel Barbara, Hrvatini 119/a, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 29456, izdala UE Koper.
gng-94690
Razgoršek Janko, Betnavska 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492486, reg. št. 47361, izdala UE Maribor. gnx-94623
Rednak Luka, Podvin 220, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1294131,
izdala UE Žalec. gnh-95089
Remšak Sonja, Kersnikova 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 747026, reg. št.
16233. gnf-94941
Rojc Ljubo, Sečovlje 55/b, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 121730, reg. št. 3665. gng-94815
Rokavec Branko, Gorenje blato 2, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1490163, reg. št. 199798, izdala UE Ljubljana. gnc-95119
Rozman Frančiška, Šalek 86, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
S1195826, reg. št. 27258. gnp-94956
Runtič Jana, Kal 74, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11423, izdala
UE Postojna. gni-94738

Rusjan Hari, Ul. H. Valentinčiča 7, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9695, izdala UE Nova Gorica.
gnn-94808
Sabolek Peter, Suška c. 17, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25758, izdala UE Škofja Loka.
gns-94978
Satler Dominik, Trubarjeva 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, reg. št. 24213, izdala UE
Ptuj. gnw-95049
Sever Deži, Pečarovci 76, Mačkovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 11502.
gnt-94552
Sinković Tanja, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340654, reg. št. 230084, izdala UE Ljubljana. gnq-94830
Skaza Dejan, Kosova ul. 3, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11244, izdala UE Izola. gnp-94556
Slak Melita, Dvor 20, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41313, izdala
UE Novo mesto. gnb-94899
Slana Bor, Komenskega ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1010979, reg. št. 202433, izdala UE Ljubljana. gnw-94824
Sodnik Matic, Skaručna 13, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1251919,
reg. št. 224617, izdala UE Ljubljana.
gnf-94916
Stajčić Dejan, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455018, reg. št. 243478, izdala UE Ljubljana. gnt-94852
Stajnko Tomaž, Industrijska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
S1127249, reg. št. 95475. gnj-94937
Steiner Jožefa, Belokranjska cesta 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3835, izdala UE Črnomelj. gnm-95113
Stepančič Nikola, Kreljeva ul. 8, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 23019. gnu-95026
Stropnik Staša, Rodiška cesta 13, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18487, izdala UE Sežana. gnu-94901
Struna Barbara, Sela pri Šmarju 1/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1356172, reg. št. 21774, izdala UE Grosuplje. gnr-94529
Suljanović Ema, Ulica Iga Grudna 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420623, reg. št. 170566, izdala UE Ljubljana. gny-94922
Svetlin Marinka, Ul. Slavka Gruma 66,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26310, izdala UE Novo mesto.
gnw-94624
Šantl Milenka, Sp. Jakobski dol 27, Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 456605, reg. št. 4935. m-752
Šavrin Anita, Dolenja vas pri Krškem 39,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, reg.
št. 18099. gnh-95014
Ščulija Mirjana, Kozlovičeva 23, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
39821, izdala UE Koper. gnq-94555
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Šega Franc, Zagrebška cesta 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
2240, izdala UE Ptuj. gng-94540
Šic Franc, Prečna ulica 5, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 8140, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-94546
Škoberne Darja, Pod smrekami 12, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211067, izdala UE
Žalec. gnx-95102
Škrlec Matjaž, Drevored 1. maja 6, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6431, izdala UE Izola. gnd-94793
Šnut Bogdan, Sp. Vrtiče 25, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1124109, reg. št. 11352, izdala UE Pesnica. m-763
Šober Elizabeta, Vrhovci, Cesta XXII/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584156, reg. št. 442254, izdala UE
Ljubljana. gnr-94954
Šoštarič Otmar, Malečnik, Celestrina 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1511369, reg. št. 110171. gnc-95019
Španbauer Špes Rozika, Zg. Prebukovje 10/a, Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13592, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnm-94534
Štebe Mateja, Hribarjeva ulica 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1408031, reg. št. 35410, izdala UE Domžale. gnh-94739
Šterpin Lara, Lucija, Garibaldijeva 10,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 12744, izdala UE Piran.
gnl-94535
Štorgelj Rosana, Kardeljev trg 8, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150136, reg. št. 27058, izdala UE Velenje. gnc-94869
Štumberger Slavko, Za kalvarijo 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1544560, reg. št. 4288, izdala UE Maribor. gnb-94645
Štupar Boštjan, Tkalska pot 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13028, izdala UE Kamnik. gnw-94949
Šuligoj Mitja, Markova pot 9/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45976, izdala UE Nova Gorica.
gnm-94909
Tratnik Janko, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480371, reg. št. 125141, izdala UE Ljubljana. gnr-95054
Trdan Anton, Lončarska 45, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
151, izdala UE Ribnica. gnd-94568
Treven Miroslav, Ješetova ulica 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
603793, reg. št. 16021, izdala UE Domžale. gnx-95131
Trivan Niko, Celjska cesta 4, Vojnik, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
AB, reg. št. 41123, izdala UE Celje.
gnn-95037
Turk Judita, Stara gora 7, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. S 156254, reg. št. 2075, izdala
UE Pesnica. m-758
Valant Boris, Stara cesta 22, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475392,
reg. št. 31163, izdala UE Kranj.
gnw-94524
Vamberger Rudolf, Sovjak 63, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 10606, izdala UE Gornja Radgona. gnx-94898
Velišček Ivan, Gorenja vas 25, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
1464, izdala UE Nova Gorica. gnn-95008
Vidmar Aljoša, Grajzerjeva ulica 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933598, reg. št. 176978, izdala UE Ljubljana. gnn-94612
Vidmar Andreja, Kajuhova 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13594, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-94900
Vidmar Dejan, Boben 16/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 6997,
izdala UE Hrastnik. gne-94667
Vilčnik Franc, Janežovci 50, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32046, izdala UE Ptuj. gnj-94537
Virtič Mojca, Cesta V, št. 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
01339626, reg. št. 16321, izdala UE Velenje. gnb-94620
Vodošek Petra, Starošince 12, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38293, izdala UE Ptuj. gno-94907
Vojska Žiga, Ulica bratov Učakar 98, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191971, reg. št. 216719, izdala UE Ljubljana. gnl-94714
Vorkapič Saša, Gradac 87, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1516440,
reg. št. 6048, izdala UE Metlika.
gnh-94689
Vrh Darinka, Kajuhova 11, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 11946.
gnt-94902
Vukajlović Vanja, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
116667, reg. št. 219105, izdala UE Ljubljana. gnt-94727
Zahović Hamo, Braov Greifov 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
164734, reg. št. 94802, izdala UE Maribor. gnx-94648
Zajc Mojca, Polje cesta XX/9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252119, reg. št. 224768, izdala UE Ljubljana. gnk-94786
Zebec Nenad, Pavšičeva ulica 18, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7959, izdala UE Logatec. gnq-95130
Zlobko Snježana, Ob dolenjski železnici
176, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328458, reg. št. 201550, izdala UE Ljubljana. gnf-95120
Zorko Ivan, Pokopališka 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 746244,
reg. št. 13231. gnq-95009
Zupanec Jože, Lendavske Gorice
281/a, Lendava - Lendva, vozniško dovo-
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ljenje, kat. BGH, reg. št. 13801, izdala UE
Lendava. gnl-94710
Žakelj Stojan, Dobračevska ul. 38, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14640, izdala UE Škofja Loka. gng-95140
Žlaus Klaudija, Podlože 38/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3805, izdala UE Ptuj. gnj-94912
Žnidaršič Boštjan, Bločice 3, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
450092, reg. št. 7017, izdala UE Cerknica. gnh-94818
Žužman Dominik, Dol pri Hrastniku 31,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 6767, izdala UE Hrastnik.
gnz-94871

Zavarovalne police
Berglez Franc, Pot na okope 27, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 340540. m-773
Bračič Milan, Hudourniška pot 33, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO 846078
in kasko zavarovanje, št. 139134, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-94928
Dervishi Izdein, Gregorčičeva 29/a, Maribor, zavarovalno polico, št. 101391188,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-750
Djaković Bojana, Gradnikova 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 877266, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-95040
Dolinšek Mojca, Bevce 7/c, Velenje, zavarovalno polico, št. AO 441954.
gnj-94887
Grilc Terezija, Ribiška pot 3, Dravograd,
zavarovalno polico, št. 422167, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-94655
Hriberšek Rudolf, Ravne 132, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 441664, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-94805
Hudej Franc, Bovše 3, Vojnik, zavarovalno polico, št. 441656, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnh-94664
Jakljevič Viljem, Adlešiči 17/a, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 760067, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-94548
Janežič Olga, Ižanska cesta 406, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 845788, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-94608
Kamenčič Teufik, Staretova 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 778665, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-94791
Klemenčič Vera, Marezige 37, Marezige, zavarovalno polico, št. 1007363.
gno-94807
Kumelj Jože, Cvibelj 8, Žužemberk, zavarovalno polico, št. 862987. gnb-95045
Maurel Evgen, Libeliška gora 25, Libeliče, zavarovalno polico, št. 305309, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-94625
Mrevlje Pollak Darja, Prešernova cesta 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 3061410,
izdala zavarovalnica Tilia. gnu-94976
Mušič Blaž, Ulica pod gozdom 9, Trzin,
zavarovalno polico, št. AO 481809, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-94719
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Nastran Filip, Trata 4, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 294633, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-95039
Oblak Vilko, Rožna ulica 8, Postojna,
zavarovalno polico, št. 820922, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-95126
Ostojić Milan, Blasnikova 31, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0478808 in kasko
zavarovanje, št. 159913, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-94925
Pogačar Frančiška, Gradnikova 127, Radovljica, zavarovalno polico, št. 401037,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-94788
Rajh Raphael, Ul. Marije Mlinar 15, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101452743, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-94883
Sladič Aleš, Cirila Tavčarja 8, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 855082, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-94669
Starešinič Jože, Balkovci 3, Vinica, zavarovalno polico, št. 101490887, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-95051
Šantl Oto, Paka pri Velenju 38/a, Velenje, zavarovalno polico, št. 400287, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-94789
Špehar Franc, Nova Loka 41, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 477577, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-94792
Težak Žan, Cesta na Roglo 6, Zreče,
zavarovalno polico, št. AO 489077, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-94541
Težak Žan, Cesta na Roglo 4/c, Zreče,
zavarovalno polico, št. 67860, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-94806
Urbanija Sturm Darja, Mekinje, Cankarjeva cesta 8, Kamnik, zavarovalno polico,
št. 330722, izdala zavarovalnica Slovenica.
gni-94713
Urbas Aleš, Ob Grosupoljščici 4, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 362251, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-95024
Vodopivec Hermina, Mala vas 23/d, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 823066, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-94721

Spričevala
Alfirević Igor, Stantetova ulica 26, Maribor, indeks, št. 63990364, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gno-94582
Bergovec Sanjica, Gorazdova ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnk-94686
Češarek Andreja, Nemška vas 41, Ribnica na Pohorju, maturitetno spričevalo Gimnazije Pedagoške smeri Ljubljana, izdano
leta 1981, izdano na ime Rus Andreja.
gnb-94920
Dervarič Milena, Starše 21/a, Starše,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta od
1976 do 1979, izdano na ime Skaza Milena. gnt-95077
Fajmut Vlasta, Breznica 30, Prevalje, spričevalo 1. letnik Tehnička metalurška in st-
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rojna šola Jesenice, enota Ravne na Koroškem, izdano leta 1975. gnl-94989
Golčer Jurij, Jarnikova 5, Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta 1996. m-766
Goršič Mojca, Grablovičeva 26, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gng-94915
Ipavec David, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, diplomo Srednje šole Jurija Vega
Idrija, izdana leta 1986. gnv-94829
Ivić Sandra, Preglov trg 1, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnt-94927
Kališnik Marija, Bevkova ulica 8, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1999. gnx-94923
Kavčič Martin, Lipa 13/a, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo TŠC Nova Gorica.
gnd-94543
Kazić Almedina, Ulica Jurija Vege 21,
Idrija, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1999
in 2000, izdano na ime Sefidanoska Almedina. gnn-95133
Kocjančič Tina, Sadinja vas 11, Dvor,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto, izdano leta 2002. gns-95053
Kristan Robert, Vrbno 66, Šentjur, spričevalo o končani OŠ Čoš Fran Roš.
gnt-94752
Kump Alen, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinsko in turizem Maribor, izdano leta 2000.
m-754
Novakovič Uroš, Brilejeva ul. 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 2000.
gng-94940
Podergajs Zdenko, Goriška ulica 4, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu PTT - izobraževalni center Ljubljana, št. 210/80, izdano leta 28. 2. 1980. gnm-94684
Pušljar Nina, Dob pri Šentvidu 26, Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnl-94935
Rodman Joško, Ajševica 10, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnd-94893
Rosič Dragica, Breginj 62, Breginj, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske poklicne šole v Ljubljani, izdano na ime Kverh
Dragica. gnz-94796
Semenič Dorjan, Rošpoh 73, Kamnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1989.
m-751
Štrukelj Dejan, Godovič 100, Godovič,
diplomo Sredne elektro šole v Ljubljani, št.
II/349, izdana leta 1992. gny-94722
Tetičkovič Sašo, Kozjak nad Pesnico
22/g, Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano
leta 1999. m-771

Trstenjak Daniela, Turjanski vrh 5, Radenci, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Murski Soboti, izdano leta 2002.
gnk-94861
Vajda Elvis, Gerečja vas 19/a, Hajdina,
spričevalo o končani OŠ Hajdina.
gnr-94604
Vavpotič Žiga, Petkovškovo nabrežje 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2000. gns-94803
Veit Mojca, Sp. Korena 1/a, Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor - ekonomski tehnik. m-770
Ziherl Blaž, Sr. Bitnje 97, Žabnica, spričevalo 1. letnika Srednje biotehnične šole vrtnar, cvetličar, izdano leta 2002.
gnb-94795

Ostali preklici
Adromako Matjaž, Prepolje 3/a, Marjeta
na Dravskem polju, delovno knjižico, reg.
št. 48408. m-765
Banko Jaka, Sp. Gorje 10, Zgornje Gorje, delovno knjižico. gnr-94804
Beaeti Namik, Jadranska 14, Ptuj, delovno knjižico. gnm-94659
Borko Bojan, Čufarjeva 10, Ptuj, delovno knjižico. gnw-95099
Bosnič Metod, Cesta Borisa Kidriča 13,
Jesenice, delovno knjižico. gnf-95041
Bratuša Darja, Senešci 6, Velika Nedelja, delovno knjižico. gnh-94539
Breška Jurij, Sužid 1/b, Kobarid, delovno knjižico. gnr-94979
Breznik Sebastijan, Prešernova 27, Oplotnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2827/01, VČ-5541.
m-760
Cajnko Mojca, Štihova 4, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18000897. m-757
Cestnik Blaž, Taborje 8, Laško, delovno
knjižico, ser. št. A 0371496, reg. št.
12809, izdala UE Laško. gnh-95114
Dobravc Sonja, Pucova 5, Celje, delovno knjižico. gni-94913
Glavan Anja, Pod lipami 11, Ljubljana,
vozno karto, št. 2359 - invalidna s spremljevalcem, izdal LPP. gnu-94851
Jevšenak Janez, Oplotniška 4/b, Slovenske Konjice, vpisni list za čoln, št.
02/03-2268/01. m-759
Kovačič Stanislav s.p., Otošče 3, Podnanos,
kopijo
licence,
št.
008855/12074-LUM58/1999 z dne
15. 6. 1999. gno-94982
Kurtović Omar, I . tankovske brigade 6,
Sežana, delovno knjižico. gnv-94750
Lazar Angel, Grudnova 7, Koper - Capodistria, dovolilnico, št. 12656, izdana 3. 4.
2002. gnn-94533
Lenard Rado, Rošpoh 158, Kamnica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1673/94. gni-94567
Marijan Igor, Trg prekomorskih brigad
6, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-94785
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Mitrović Nataša, Jakopičeva 25, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-94981
Omerzel Marta s.p., Stolovnik 18, Brestanica, koipijo licence z žigom, št.
009370/19651/02-MJ29/2002, reg. št
KK S 7-234. gnl-94860
Popović Malok Debora, Stara cesta 12,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnl-94910
Račič Mihael s.p., Cirila Kosmača 26,
Ljubljana,
licenco,
št.
000585/538-ZR37/1997,
OZS
0000659. gny-95097
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavke Irene Bera, št. 0303010, izdana dne 15. 5. 1995. Ob-75680
Roškarič Denis, Partizanska cesta 9, Lenart v Slov.goricah, delovno knjižico, reg.
št. 13652, izdala UE Lenart. m-767

Št.

Sivec Jože s.p., Lavrica, Dolenjska cesta
417,
Škofljica,
licenco,
št.
001882/2220-LM38/1997 z dne 24. 10.
1997, za avtomobil z reg. št. LJ T5-44S.
gnx-95073
Steinacher Antonija, Partizanska 25, Oplotnica, delovno knjižico, št. 5838, ser. št.
830267, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-764
Stepišnik Ivan, Valjavčeva 8, Celje, potrdilo mornar Motorist - skiper, št.
02093843/98, S 344, izdano pri uradu
Republike Slovenije za pomorstvo.
gnw-94674
Šaćiri Nazmije, Falska cesta 107,
Ruše, delovno knjižico, reg. št. 227/93.
m-756
Škrgatič Sineva, Prijateljeva 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18981347,
izdala FF. gnf-95141
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Škrinjar Anton s.p. - avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, licenco za opravljanje
prevozov v mednarodnem cestnem prometu,
št.
sklepa
o
izdaji
licence
005110/3678-LM44/1998, serijska št. licence 5505 izdana za vozilo M.A.N.
19.343 FLLT, z reg. št. NM 17-93L.
gns-94528
TAVČAR TRADE d.o.o., Trzinska cesta
9, Mengeš, licenco, št. 1624 za tovorno
vozilo Scania - NL P 124 CB 8X4 - prekucnik, reg. št. LJ R6-49Vb.. gnv-94700
Veselič David, Belokriška 43, Portorož Portorose,
pomorsko
knjižico,
št.
01-03-773/1-2000 z dne 27. 6. 2000,
reg. št. IZ-1781. gno-95057
Viher Metka, Šalek 81, Velenje, delnice
KRS Velenje d. d., št. 010931, 010932 in
010933. gnk-94561
Žižek Terezija, Lokavci 37, Gornja Radgona, delovno knjižico. gnj-94637
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Pravkar izšlo
Dr. Miroslava Geč-Korošec:

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
prva knjiga: splošni del – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (2001)
druga knjiga: posebni del (2002)
Spremenjena in dopolnjena izdaja splošnega dela prinaša bralcu vpogled v slovensko pravno ureditev
mednarodnega zasebnega prava in postopka po novem Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku iz leta 1999 (ZMZPP). Avtorica podrobno obravnava vse tiste pravne institute iz ZMZPP, ki so še posebej
pomembni za reševanje konkretnih zasebnopravnih razmerij z mednarodnim elementom. V knjigi je tudi
primerjalnopravni pregled novejših ureditev mednarodnega zasebnega prava po pomembnejših pravnih območjih
(Evrope in ZDA). V prilogi je objavljen ZMZPP v slovenščini in nemščini.
Že dolgo smo pogrešali posebni del mednarodnega zasebnega prava. V tem delu avtorica podrobno obravnava
mednarodno osebno pravo, mednarodno družinsko pravo (razdeljeno je na mednarodno zakonsko pravo,
otroško oziroma roditeljsko pravo, na obveznosti preživljanja z mednarodnim elementom ter na posvojitev in
skrbniška razmerja) in dedno pravo. Veliko strokovno pozornost je avtorica posvetila obligacijskemu pravu,
mednarodnemu stvarnemu pravu (stvarnopravni statut) in deliktnemu pravu (deliktni statut). Zadnje poglavje je
namenjeno mednarodni pristojnosti in postopku, ki je pomembno pravno področje, vendar velikokrat spregledano
in zanemarjeno v praksi sodišč in drugih pristojnih organov. Zato je avtorica prikazala tudi Uredbo Evropske unije o
mednarodni pristojnosti in izvršbi sodb v civilnih in trgovinskih zadevah iz leta 2000.
Dodane so naslednje priloge: določila o pristojnosti sodišč v sporih z mednarodnim elementom po nekaterih
slovenskih zakonih, Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, Rimska konvencija o uporabi prava pri
pogodbenih obligacijskih razmerjih ter oris Uredbe Evropske unije o mednarodni pristojnosti, priznanju in
izvršbi v nemščini in angleščini.
Cena: – splošni del 6239 SIT z DDV
– posebni del 7812 SIT z DDV

10569
10579
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – splošni del – 6239 SIT

Štev. izvodov

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – posebni del – 7812 SIT

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe
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